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Ett tryggt boende

Hans Kvist

VÄLKOMMEN TILL

Såväl bolaget C4 Hus AB som varumärket C4 Hus bildades 
under våren 2010 av ett femtontal ägare, alla med det gemen-
samma att vi har lång och gedigen erfarenhet av bostadspro-
duktion.

För att säkerställa kvaliteten bygger vi på totalentreprenad i de 
tillväxtregioner där vi kan tillhandahålla egen byggande perso-
nal till både konsumenter och andra bostadsbyggare.

Våra hus innehåller prefabricerade stommar som levereras från 
husfabrik inom Deromegruppen. Det använda byggsystemet, i 
kombination med totalentreprenad med egen personal, leder till 
en prisvärd produkt med hög kvalitet och flexibilitet.

Till verksamheten har knutits en arkitekt som står bakom tiotu-
sentalet bostäder, vilka uppförts enligt de metoder som C4 Hus 
använder. Valet av en erfaren arkitekt ger oss möjligheter att
erbjuda hus med bästa design och planlösningar.

Efter närmare 30 år i branschen har vi lång erfarenhet av bygg-
nation och försäljning av villor.

Här finns också en lång och gedigen erfarenhet av markhante-
ring.

Vi ser fram mot att få bygga ert nya hem!

VD C4 Hus AB





Bo på landet nära stan

Arrie är en liten charmig by med drygt 200 invånare belägen 
strax söder om Malmö, mitt i den expansiva Öresundsregionen. 
Byn tillhör Vellinge kommun med korta avstånd till Malmö, Lund 
och Köpenhamn. 

Här har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. I 
kommunen finns några av Sveriges finaste stränder, ett sprud-
lande näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dessutom 
flera golfbanor och utmärkta fiskevatten. 

Arrie omges av vajjande sädesfält och böljande kullar med mils-
vidd utsikt över den skånska slätten. Alldeles inpå knuten finns 
ett vackert strövområde med slingrande stigar som leder till 
vackra utsiktsplatser. Här hittar du också Arriesjön, som inbju-
der till både bad och fiske. 

Bland böljande sädesfält intill Edvard 
Perssons landsväg hittar du den charmiga 
byn Arrie. Mitt på den skånska slätten – 
men ändå bara ett stenkast från stan!

I Arrie har du alltid nära till naturen, samtidigt som du befinner 
dig ett stenkast från stan med alla dess bekvämligheter.

Enklast når du Arrie via landsväg 101. Regionbuss 144 mellan 
Malmö och Trelleborg stannar i Arrie by och resan från Söder-
värn till Arrie tar ca 20 minuter. Det är cykelavstånd till Malmö 
och med den planerade av- och påfarten utanför Käglinge
når du snabbt yttre ringvägen. 

Det finns även planer på utbyggnad av Pågatågen mellan 
Malmö och Trelleborg, med planerade hållplatser i närliggande 
Östra Grevie och Västra Ingelstad. Förhoppningen är att även 
Arrie får en hållplats när resandeunderlaget ökar. Från Arrie har 
du utmärkta pendlingsavstånd och nära till det mesta.

Du som vill ha nära till shopping hittar Svågertorp Handelsplats 
bara en kort bit bort. Här väntar ett stort utbud av välkända 
butikskedjor som erbjuder det mesta för både huset, trädgår-
den och familjen. Några exempel är Ikea, Bauhaus, Burger 
King, Espresso House och inom kort även Citygross.



Bo på landet nära stan

• Hyllie station 13 km

• Svågertorp Handelsplats 14 km

• Malmö central 15 km

• Sturups flygplats 20 km

• Trelleborg 24 km

• Lund 29 km

• Kastrups flygplats 38 km

• Köpenhamn 51 km

Mitt i naturen,
ett stenkast från stan!

Från Arrie har du utmärkta pendlingsavstånd och nära till det mesta:

Inom räckhåll finns inte mindre än fyra vackra golf-
banor; Rönnebäcks GK (1,2 km), Vellinge GK (1,4 km), 
Sofiedals GK 7,5 km och Tegelberga GK (9,5 km).

1898 öppnades Kontinentalbanan Malmö-
Trelleborg och tågen började rulla genom Arrie, med 
stopp en gång i timmen. Det utgjorde startskottet för 
den s.k. järnvägsbebyggelsen i Arries västra del. Det 
finns planer på att låta Pågatågen passera Arrie inom 
en inte alltför avlägsen framtid. 

2013 byggdes även en ny förskola i Arrie som ligger ett 
par hundra meter från vårt markområde.



Tomterna är mellan 830-1220 m2 och man kan välja på 1-plans hus 
i vinkel eller ett 1½-plans hus, där samtliga hus även har möjlighet 
att välja till garage. Fasaderna kommer vara i olika kulörer; vitt, grått 
eller gult.

För att skapa ett ”bysamhälle” och en tilltalande atmosfär har det 
därför varit viktigt med en mix, både med färgval och olika typer 
av hus. Detta gör att projektet attraherar olika typer av köpare med 
olika typer av intressen.

Titta vidare i broschyren för att få mer information om de olika 
planlösningarna som erbjuds.

I anslutning till den äldre bebyggelsen i Arrie 
bygger C4 Hus ett nytt område med 28 stycken 
tomter i ett riktigt bra läge med närhet till 
Malmö och ringvägen i Käglinge.





• Totalentreprenad med egen byggpersonal

• GAR-BO försäkring ingår

• Komplett hus med material och montering

• Målning och tapetsering av invändiga väggar

• Hushållsmaskiner som spishäll, ugn, micro, köksfläkt, 
kyl/sval, diskmaskin och frys

• Komplett köksinredning

• Komplett elinstallation inkl. multimedia

• Komplett VVS-installation

• Helkaklade badrum

• Energisnålt hus med bland annat fönster som har 
lågemissionsglas med argonfyllda isolerrutor

Fördelar





Planlösningar

Area: 134,3 m² Area: 134,3 m²



Planlösningar

Area på bottenvåning: 100,5 m²
Area på ovanvåning: 67,7 m²

Area på bottenvåning: 100,5 m²
Area på ovanvåning: 67,7 m²



C4 Hus

Kontaktpersoner
Kontakta oss gärna för mer infomation om lediga
tomter och val av hustyp.

Kristofer Kvist                          Linus Stoltz
0732 - 32 99 87                         0705 - 92 42 46
kristofer.kvist@c4hus.se            linus.stoltz@c4hus.se

Hallenborgs gata 3A (Västra Hamnen)
211 19 Malmö
040-23 20 00

Mäklarhuset Vellinge

Kontaktpersoner
Kontakta oss gärna för mer infomation om lediga
tomter och val av hustyp.

Hanna Sars
0739 - 87 91 64
hanna.sars@maklarhuset.se

En trygg affär
VÄLKOMMEN TILL


