NYA RUM
FÖR ALLA

KUYLENSTJERNA, GENARP
Ljusa och yteffektiva marklägenheter byggda i svenskt trä med privat
terrass. Här bor du med närhet till centrum och vackra promenadstråk.

lkf.se/kuylenstjerna
@lkf_lund
#nyarumkuylenstjerna

lkf.se/kuylenstjerna

BOENDE NÄRA NATUREN
I Genarp finns en genuin bykänsla och bebyggelsen
består till största delen av småhus. Byn har cirka
3 000 invånare. Du tar dig snabbt med gång/cykel
till centrum där det bland annat finns två matbutiker,
folktandvård, distriktssköterskemottagning och
apoteksombud.
I byn finns Häckebergaskolan (F-3), Genarps skola
(4-9) och flera förskolor. Här finns också fritidsgård
och träffpunkt för äldre. Kring byn finns gott om
natur och strövområden, till exempel kring Häckebergasjön och i naturreservaten Romeleåsen och
Risen.
I området mellan Genvägen och Genarps kyrka
planerar vi att bygga kvarteret Kuylenstjerna.
I närheten av marklägenheterna finns det lekytor
för barnen.
Husen är traditionell i sin utformning och har stiligt
sparsmakade fasader som betonar det horisontella,
som förstärks i sin karaktär med fönstersättningarna
och mycket tydliga entrépartier.
Marklägenheterna kommer att ha mörkt tak och grå fasad.
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TUVE PERSSONS VÄG OCH KROGGRÄNDEN, GENARP

BOSTADSTYP

MARKLÄGENHETER
Lägenhet

Antal Storlek

2 rum och kök
3 rum och kök

13
10

59,3 m2		
73,1 m2

4 rum och kök

4

84 m2

På vår hemsida lkf.se hittar du alla lägenheter och fordonsplatser som är lediga för
uthyrning. Vill du söka en lägenhet eller fordonsplats måste du vara registrerad i vår
bokö respektive i vår fordonsplatskö. Du bevakar själv vilka lägenheter och
fordonsplatser som är lediga för uthyrning och anmäla ditt intresse på lkf.se/minasidor
Uppdaterat 2020-11-24. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felskrivningar.
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Exempel på planlösning:

2 rum och kök
59,3 m2

27 YTEFFEKTIVA
MARKLÄGENHETER
Den öppna genomgående planlösningen
mellan köket och vardagsrummet samt
de stora fönsterpartierna gör att lägenheterna
känns luftiga och uppmuntrar till samvaro.
Från vardagsrummet kommer du direkt ut
till den privata terassen.
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Exempel på planlösning:

3 rum och kök
73,1 m2
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Exempel på planlösning:

4 rum och kök
84 m2
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SVENSKTILLVERKADE TRÄHUS
I fabriken i Götene, en liten ort söder om Vänern, tillverkas trähusen med människan och
miljön i fokus. Hustillverkarens mål är att den som flyttar in ska kunna kliva över tröskeln
och verkligen känna sig hemma.

Götenehus har nästan 90 års erfarenhet av trähus och alla hus produceras av svenskt
PEFC-certifierat kvalitetsträ. Certifieringen verkar för ansvarsfullt uthålligt skogsbruk
baserat på skogsskötselstandard, social standard och miljöstandard.
Trä är ett fantastiskt material som inte bara binder koldioxid under hela byggnadens
livslängd, utan också är en förnyelsebar resurs som kan nyttjas utan att den påverkar
tillgången för framtida generationer. Byggsatser i trä kan enkelt justeras på byggplats
och allt spill kommer till nytta genom företagets egna brikettproduktion.
Götenehus är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Baserat på den bedömning av miljöaspekter som är en del av
ISO-certifieringen har Götenehus definierat två miljömål - minska energiförbrukningen i
produktionen och minska kundernas energiförbrukning när de flyttat in i bostaden.
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Håll koll på vår hemsida för mer information
om när du kan anmäla ditt intresse till
kvarteret Kuylenstjerna i Gernarp.

