Hyres
rätt

FÖR MER INFORMATION OM
KV GULDGUBBEN KONTAKTA:
Kundservice, dygnet runt. 0771-860 860
www.riksbyggen.se/guldgubben

Hyresrätter med bra
läge i Helsingborg

Kv Guldgubben. 95 lägenheter
nära Maria Station. Här bor du med
träning och service runt knuten och
närhet till centrala Helsingborg.



Välkommen
hem till dig!
Vi vill att du ska ha ett hem att vara stolt över.
Därför har vi inrett med en hög grundstandard.
Vad sägs till exempel om ett modernt kök med
diskmaskin och induktionshäll samt ett helkaklat
badrum med egen tvättmaskin?
I kvarteret Guldgubben erbjuder Riksbyggen
95 ljusa och välplanerade hyresrätter med s trålande
läge nära kommunikationer och grönska. Här bor
du bara 100 meter från Maria station med matbutik,
gym och apotek på bekvämt promenadavstånd.
Från området når du snabbt väg 111, E4 och E6.
Till Maria station är det cirka 100 meter och där
ifrån tar det endast sex minuter med Pågatåget in
till centralstationen i Helsingborg. I området finns
också ett flertal busstationer som snabbt tar dig till
de mer centrala delarna. Närmaste busshållplats
hittar du 300 meter bort och därifrån tar det 10
minuter in till Knutpunkten i centrum. Mycket fina
cykelvägar gör det möjligt att cykla in till centrum,
en sträcka på 4,5 kilometer. I närområdet finns det
underbara naturområdet Pålsjö skog med fina löp
spår och promenadstråk. Pålsjöbäcken ringlar sig
genom den vackra lövskogen och mitt i skogen ligger
den mysiga våffelserveringen Pålsjöpaviljongen.
Här finns också tennisbanor och fotbollsplaner för
de som vill utöva bollsporter.
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väggarna
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Husen i kvarteret Guldgubben byggs upp i fyra till
fem våningar och har en arkitektur med stor
variation. Fasaderna går huvudsakligen i tegel,
med olika färgskalor och detaljer som bryter av.
Tegel är ett hållbart och vackert material som
dessutom har en lokal tradition i Helsingborg.

Kvarterets kulörer är valda efter det färgspel som före
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kommer på både byggnader och mark i nordvästra Skåne.
Rött och svart. Ljusbeige och gulorange. Det vita huset
i kvarterets södra hörn får en helt egen karaktär med utskju
tande vita balkongboxar.
Fasaderna som vänder sig mot gården har trevliga loftgångar
som fungerar som entrébalkonger, där du kan byta några ord

med grannarna och kika ner på barnen som leker eller av
njuta en kopp kaffe i morgonsolen. Allt för att du ska känna
dig som hemma.
Den grönskande innergården bjuder in till umgänge och lek.
Här finns soliga trädäck och inramande gräsmattor att fika
på. Duka upp till grillfest under pergolan och bjud in alla du
tycker om.
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Ljus färgsättning
– addera färg och
form om du vill
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finns även balkonger mot öster. Bor du i någon av husets 4:or
har du en mer generös balkong. En härlig plats att umgås
med familj eller vänner.

Lägenheten har vitmålade väggar och genom
gående ekparkett. Kökets vita matta luckor
matchas med en bänkskiva i laminat. 
Badrummet är helkaklat med vita väggar.
Egen tvättmaskin och torktumlare har du också.
De mindre lägenheter har en smart kombimaskin,
för att spara plats.

Hyresrätterna är ljusa och genomgående och har dessutom
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en trevlig loftgång. Här finns allt från kvadratsmarta ettor
med fransk balkong och smart sovalkov till rymliga tvåor,
treor och fyror med egen balkong. Lägenheterna har vit
målade väggar och ekparkett i samtliga rum. Lägenheterna
är inredda med alla bekvämligheter du kan tänka dig. Alla
har en egen balkong eller uteplats med syd-, syd/väst eller
västligt läge. Om du gillar tidiga mornar med morgonsol,

1 rum och kök 35 kvm 35 stycken
2 rum och kök 44-58 kvm 34 stycken
3 rum och kök 66-71 kvm 15 stycken
4 rum och kök 84 kvm 11 stycken
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Rumsbeskrivning
hyresrätter
Entré
Golv: Ekparkett, mattlackerad 3-stav, omslipningsbar
2–3 gånger
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trä, vit
Vägg: Målad underbehandlad yta, vit
Tak: Målat, vitt
Övrigt: Kapphylla och fasta garderober enligt ritning
Vardagsrum
Golv: Ekparkett, mattlackerad 3-stav, omslipningsbar
2–3 gånger
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trä, vit
Vägg: Målad underbehandlad yta, vit
Tak: Målat, vitt
Övrigt: Fönsterbänk av kalksten
Sovrum
Golv: Ekparkett, mattlackerad 3-stav, omslipningsbar
2–3 gånger
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trä, vit
Vägg: Målad underbehandlad yta, vit
Tak: Målat, vitt
Övrigt: Fönsterbänk av kalksten
Garderobsdörr, vit slät lucka med vit stomme och handtag i metall enl ritning
Kök
Golv: Ekparkett, mattlackerad 3-stav, omslipningsbar
2–3 gånger
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trä, vit
Sockel under köksinredning alu-look
Vägg: Målad underbehandlad yta, vit
Stänkskydd av kakel ovan arbetsbänk, 1003300 mm,
vit matt
Tak: Målat, vitt
Övrigt: Kyl- och frysskåp, vitt
Spis med induktionshäll, vit
Spiskåpa med inbyggd belysning, vit
Plats och elförberedelse för Inbyggnadsmikro i väggskåp
Diskmaskin, vit
Vita, matta luckor i både väggskåp och bänkskåp, handtag i metall. Skåpsinredning med dämpade luckor
Källsortering i skåpsinredning, en besticklåda
Skåpshöjd ca 2000 mm
Bänkskiva av laminat
Belysning under väggskåp
Eluttag
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Bad/tvätt
Golv: Klinkerplattor 1003100 mm, svart matt
Golvbrunn
Vägg: Kakelplattor 2003200 mm, vit matt
Tak: Målat, vitt
Övrigt: Golvstående WC-stol
Spegelskåp med två dörrar och ljusramp
Tvättställ i porslin, vitt
Duschväggar i glas 90390
Kombinerad tvätt och torktumlare
Elansluten handdukstork (vattenansluten kan förekomma i enstaka fall)
Toalettpappershållare
Handdukskrokar (2+2)
Fast takarmatur
Klädkammare/Förråd
Golv: Ekparkett, mattlackerad 3-stav, omslipningsbar
2–3 gånger
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trä, vit
Vägg: Målad underbehandlad yta, vit
Tak: Målat, vitt
Övrigt: Fast takarmatur
Balkong
Golv: Betong
Vägg: Tegel
Tak: Betong
Övrigt: Aluminiumräcke, målat
Eluttag
Belysning på vägg
Uteplats
Golv: Betongplattor, grå 35335
Vägg: Varierande mörka och ljusa kulörer
Tak: Målat, vitt
Övrigt: Eluttag
Belysning på vägg
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Exempel
Guldgubben 1
2 rok
2carok
ca
44,7
kvm
44,7 kvm

Så här skaffar du en hyresrätt

Lgh D-1106 vån 2
Lgh D-1206 vån 3
Lgh D-1306 vån 4

Det första du gör för att skaffa en hyresrätt är att anmäla intresse.
Du kan anmäla ditt intresse för att bo i både de som finns nu och de
som ska byggas i framtiden.

Hur anmäler jag intresse
för en hyresrätt?

Vi har ingen generell intressekö, utan du ser
på respektive hyresprojekt hur du anmäler
intresse och ställer dig i kö för just det
hyresprojekt du är intresserad av.

Sov

G
G

Bad

G

Du kan också söka efter lediga lägenheter
i vår köportal. Men först behöver du ha ett
konto för att kunna logga in. Om du inte
redan har ett konto skapar du enkelt konto
enligt instruktionerna.

TM
TT

Köks/Vardagsrum
ca 21,0 m2

Hall

Balkong

G ST Frd ca 1 m2 K/F

Skapa konto

Har du inget konto än? Så här skapar du ett.
1. Gå in på sidan
www.riksbyggen.se/bostad/hyresratter
och klicka på länken ”Skapa nytt konto här”.
2. Fyll i dina uppgifter och välj ”Skapa konto”.
Du får då ett automatiskt mejl till din angivna
e-postadress.
3. Aktivera ditt konto genom att klicka på
mejlet du fått.
4. Välj ”köportalen” och klicka på logga in längst
upp i högra hörnan så att ditt namn syns.
5. Klicka ”Söka nytt” till vänster och välj
sedan köplatser.
6. Klicka på ”ny köplats” längst ner i högra
hörnet (plustecknet). Välj Bostad/P-plats/
Garage och vilket område osv.
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SITUATIONSPLAN
190301
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