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Där vi själva skulle vilja leva
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C4 Hus bildades under våren 2010 och är som företag en ny aktör på bostadsmarknaden. Styrkan 
hos C4 Hus ligger i samtliga medarbetares långa och gedigna erfarenheter inom bostadsbyggande.
Vi har tagit det bästa från traditionellt byggande, kombinerat med moderna tekniker och anpassat
efter nya behov. Vi har också tagit vara på det vi har lärt oss av våra tidigare kunder och på så vis
bygger vi ännu bättre bostäder. Dessutom är vi mycket måna om att göra husbygget till en trevlig
upplevelse för dig som köpare. Med den drivkraften bygger vi våra C4 Hus.

Våra hus innehåller prefabricerade stommar som levereras från väletablerade och resursrika hus fabriker. 
Det använda byggsystemet tillsammans med totalentreprenad med egen personal ska alltid leda till
en prisvärd produkt med hög kvalitet och fl exibilitet.

Till verksamheten har knutits en arkitekt som står bakom tiotusentalet 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. Vår kunskap och den pågående utvecklingen inom C4 Hus svarar
mot kundernas högt ställda förväntningar och krav.

Vi ser fram mot att få bygga ert nya hem!

Hans Kvist
vd C4 Hus AB

Ett tryggt boende
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En god affär
• Totalentreprenad med bostadsrättsföreningen

• Komplett hus med material och montering

• Målning och tapetsering av invändiga väggar

• Helkaklade badrum

• Utvändigt färdigmålat

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

• Komplett köksinredning i s-höjd

• Komplett elinstallation inkl. multimedia

• Komplett VVS-installation

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



Trivsamt boende i en anrik gårdsmiljö

Här på denna unika tomt mitt i Vellinge kommer C4 
Hus att bygga nio nya radhus i en anrik gårdsmiljö 
åt bostadsrättsföreningen Södervångsgatan. På 
Pahlmans Gård bor man med alla bekvämlig heter 
nära inpå, men även med naturen vid sin sida. Sko-
lor, dagis, bibliotek, affärer, idrottsanläggningar med 
mera, allt ligger inom gångavstånd. 

Det är goda kommunikationer till och från Vel-
linge. Med en snabb och enkel anslutning till 
motorväg E6/E22 tar man sig lätt till Malmö eller 
Köpenhamn på mindre än en halvtimma. Lund, 
Trelleborg och andra skånska städer fi nns även de 
på bekvämt bilavstånd och Falsterbonäset med 
sina 40 kilometer vita sandstränder ligger inte långt 
borta. 

Även om Vellinge kommun bara funnits som 
egen kommun sedan 1974 har utgrävningar visat 
att Vellinge bykärna funnits ända sedan senare 
vikingatid ca. 1000 e. Kr. 

Jordbruk och djurhållning har dominerat samhäl-
let sedan länge och på mitten av 1500-talet bestod 
byn av 35 gårdar som alla låg samlade runt den 
medeltida Vellinge kyrka. Kommunen domineras 
fortfarande av lantlig miljö och har ett fantastiskt 
utbud av gårdsbutiker med närproducerade och 
egenlagade produkter.

Det rika naturlivet inom Vellinges kommun 
återspeglas i alla de aktiviteter som fi nns så nära 
tillhands. Kitesurfi ng och windsurfi ng, golf, bad och 
simning, ridsport, segling, tennis och inte minst 
fågelskådning. 

NYBYGGNATIONEN AV RADHUSEN PÅ PAHLMANS GÅRD ÄR ETT UNIKT TILLFÄLLE ATT KÖPA ETT 

HÖGKLASSIGT RADHUS I BOSTADSRÄTT MED CENTRALT LÄGE MITT I ETT LITET TRIVSAMT 

SAMHÄLLE OCH INTILL DJUR OCH NATUR. HAVET ÄR INTE LÅNGT BORTA.
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Falsterbo är första och sista anhalt för våra 
fl yttfåglar. Varje år fl ockas fågelskådare ifrån hela 
världen för att skåda alla miljontals fl yttfåglar som 
samlas på sin resa norr och söder ut. 

Sveriges sydvästligaste hörn är som gjort för att 
trivas i och det gör många redan. Bli en av dem.

Kontaktpersoner
Hanna Sars, Reg. Fastighetsmäklare.C4 Hus representant Kristofer Kvist ansvarar för 

personliga val. Kristofer svarar på frågor rörande huset 
och dess byggnation.
Hanna Sars 

Kristofer Kvist
0739-87 91 64 

0732-32 99 87
hanna.sars@maklarhuset.se kristofer.kvist@c4hus.se
Ola Lindvall 
0708-80 60 82
ola.lindvall@maklarhuset.se 
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2-plan

5 rok

133 m2

Hus 1-9

Radhus

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.
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Reservation för ev. ändringar och ytavvikelser.
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Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.
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Utformningen och utseendet på husen är speciellt 
framtaget för att smälta in i befi ntlig miljö och för-
stärka den rådande gårdskänslan. 

Den putsade fasaden är så gott som underhållsfri 
och övriga material, som till exempel aluminium- 
fönster, är valda för att stå emot tidens tand och 
åldras vackert. 

Området består av nio radhus uppdelade på tre 
skilda byggnadskroppar, placerade tillsammans 
med den befi ntliga gårdsbyggnaden i en rogivande 
samexistens.

Radhusens 133 kvm är fördelade på två plan.
När man stiger in i husets entré möts man av en 
genomgående planlösning med utsikt genom
vardagsrum ut mot husets trädgård. 

Den skyddade uteplatsen nås direkt från både 
vardagsrum och klädvård. Kök och klädvård ligger i 
fi l och skapar en genomgående och luftig känsla. 

I det stora familjeköket fi nns det plats för både 
matlagning och läxläsning.

På husets andra plan fi nner man tre sovrum,
allrum och bad. De vackra kuporna i varje rum
möjliggör högre fönster än normalt och bidrar till 
ljusa och karaktärsstarka rum. 

Högkvalitativt modernt boende
PÅ PAHLMANS GÅRD ERBJUDER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERVÅNGSGATAN ETT MODERNT 

BOENDE I RADHUS I EN ANRIK GÅRDSMILJÖ. MATERIALVALEN ÄR GJORDA MED STOR OMSORG OCH 

MED HÖG KVALITET. 
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Allrummet är central beläget med 
övriga rum angränsande till detta. Vid 
behov av ett extra sovrum kan all-
rummet enkelt göras om till ett fjärde 
sovrum. 

Master bedroom ligger i husets 
charmiga fasadvinkel som mynnar ut i 
en fransk balkong. 

Ledande genom projektet har varit 
att både bevara gårdens karaktär och 
förstärka gårdskänslan. Området är 
noga planerat med de olika bygg-
naderna inplacerade för att behålla 
gårdskänslan. 

Genom att använda olika material så 
som kullersten, plattläggning, grus-
gångar och generös grönska, skapas 
en miljö inom området som man bara 
längtar hem till. 

Till varje hus fi nns plats i carport och 
ytterligare en parkeringsplats under bar 

himmel. Även eget förråd på 9 kvm ingår i den gemensamma 
förrådsbyggnaden.

Till samtliga hus ingår fi ber som är anslutet till Vellinge stads-
nät. Häck planteras i tomtgräns samt plank mellan husens 
plattbelagda uteplatser ingår.
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Utrustningsstandard C4 Hus Brf Södervångsgatan

* Sentens från Electrolux Home

Byggdel: Fabrikat: Beskrivning:

Grund Platta på mark 400/300 mm med vattenburen golvvärme.

Ytterväggar C4 Hus 2-skikts konstruktion för maximal isolering och täthet.

Yttertak Vittinge 2 kupig obehandlad naturröd taktegel.

Isolering Isover Högvärdig glasullsisolering. 

Målning av utv. Panel Alcro Bestå En gång grundmålat samt en gång mellanstrykning före montage, färdigmålat en gång
på plats. Kulör enligt utvändig kulörbeskrivning NCS-S0502-Y.

Puts Weber Kulör enligt utvändig färgsättning motsvarande NCS-S0502-Y.

Fönster & fönsterdörrar Traryd Vitmålade i trä med aluminiumbeklädd utsida i kulör NCS-S5000-N, med 3-glas
energiruta fyllda med argongas U-värde 1,0.

Takavvattning Belagd stålplåt med kulör RAL 9007 mörk silvermetallic.

Ytter-/klädvårdsdörr Snickar-Per YD 508G, grålackerad in- och utsida i kulör NCS-S5000-N.

Förrådsytterdörr Snickar-Per YD 100, vitlackerad NCS-S0502-Y.

Ytterdörrtrycke Hoppe Serie Stockholm, Aluminium Silver.

Lås ASSA ASSA 2002 i entrédörr, klädvårdsdörr samt inv. cylinder i system till fönsterdörrar.

Innerdörrar Dooria Addera vit med vitlackerad karm med tätningslist.

Innerdörrsfoder Slät vitmålad, 12x56 mm.

Inner dörrtrycken Hoppe Serie Stockholm, Aluminium Silver.

Golvsockel Vitmålad 12x69 mm.

Fönsterbänkar Wabe Snickeri Vitmålad MDF.

Trägolv Tarkett Viva 8,5 mm Ultralock, 3-stav ek med Proteco lack.

Klinker Materialpris 300:-/m² inkl. moms, rätvinklig montering.
Klinkerstorlek torra utrymmen: 200x200 mm upp till 330x330 mm.
Klinkerstorlek våta utrymmen: 150x150 mm upp till 200x200 mm.
Maximal storlek på s.k. rektifi erad (vattenkapade, rakskurna) klinker i våtutrymmen
är 150x150 mm.

Innertrappa Drömtrappor Sara 4.15.6, steg, handledare ek, övrigt vitmålat.

Vindslucka Isolerad vindslucka med vikbar stege.

Innertak C4 Hus Gipsplank.

Väggbeklädnad Badrum och WC/dusch: Kakel, materialpris 300:-/m² inkl. moms, rätvinklig montering. 
Kakel storlek 150x150 mm upp till 250x400 mm. Klädvård: Målad glasfi berväv.

Målning Målad gips.

Värmepump NIBE NIBE 750 P frånluftsvärmepump.

Radiatorer Watt Heating Radiatorer med termostater på övervåning.

Elcentral GARO Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och energimätare.

Multimedia LBW Multimediasystem R&M med multimediacentral och komplett nätverk, uttag med
2 st RJ 45-kontakter och 1 st TV/R/Sat.

Skjutdörrsgarderob Sentens* Basic, med ram av ytbehandlad stålprofi l i matt silverfärg, spegel silver.

Skåpinredning Sentens* Kust design vit, S-höjd med takanslutning, draglådor inkl. DB-skåp handtag Oregano
cc 128 mm, garderob Kust vitt matt, med vit sockel, S-höjd. Rostfri knopp Honung.

Bänkskivor Sentens* Laminat 30 mm med kantlist MF1+ rak kant.

Diskbänk Franke Rostfri diskbänk DB måttanpassad enligt köksritning.
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* Sentens från Electrolux Home

Reservation för ändringar av lämnade uppgifter och ev. tryckfel förbehålles. 

C4 Hus AB
2016-10-14

Stänkskydd Kakel, materialpris 300:-/m² inkl. moms, rätvinklig montering.
Kakel storlek 150x150 mm upp till 250x400 mm.

Blandare Gustavsberg Ettgreppsblandare Nautic 204096 med diskmaskinsavstängare.

Spishäll Husqvarna Regent Exklusiv QHI 6401 X Induktionshäll.

Inbyggnadsugn Husqvarna Reginett Klassisk QCE 5015 W.

Inbyggnadsmikro Husqvarna Mikronett Exklusiv QN 4241 W.

Kyl/sval Husqvarna Opal Klassisk QR 2640 W.

Frys Husqvarna Safi r Klassisk QT 3640 W.

Diskmaskin Husqvarna Cardinal Klassisk QB 6052 W.

Köksventilator Franke Glassy FGL 6104 XS, rostfri + glas 60 cm.

Inredning WC Svedbergs Forma Underdel 1 låda 60 x35 vit art.nr 15610, handtag 3 480 mm art.nr 12361,
tvättställ Mist art.nr 5260, överdel spegel 60 med lysrör art.nr 8111060.

Inredning Bad Svedbergs Forma Underdel 1 låda 80 x45 vit art.nr 15820, handtag 3 480 mm art.nr 12361,
granitbänkskiva Opalsvart art.nr 19371, tvättställ Zero art.nr 2073, överdel spegel 80
med lysrörsbelysning art.nr 8111080.

Tvättställsblandare Gustavsberg Ettgreppsblandare Nautic 214043.

Duschblandare Gustavsberg Termostatblandare Nautic 206304, med duschset Nautic 2 med tvålkopp 104053.

Sanitetsporslin IFÖ Sign-serien wc-stol 6860 golvmonterad.

Inredning klädvård Sentens*/Intra Kust vitt matt, vaskskåp, bänkskåp med en hylla, väggskåp K-höjd, rostfri knopp
Honung, överliggande bänkskiva vit struktur 1030 CT 30 mm med kantlist MF1+,
infällnadsdiskho Franke Rox.

Blandare Gustavsberg Ettgreppsblandare Nautic 204096 med diskmaskinsavstängare.

Tvättmaskin Husqvarna QW 146072 1400 varv, 7 kg.

Torktumlare Husqvarna QW 6072, 7 kg.

Duschväggar Svedbergs Forsa Rak 80x80, alumatt/klarglas
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ATT KÖPA OCH BO I BOSTADSRÄTTATT KÖPA OCH BO I BOSTADSRÄTT
I bostadsrättsföreningen äger de boende, genom 
bostadsrättsföreningen, sina lägenheter. De boende 
betalar en insats när de köper sin bostadsrätt och 
sedan betalas en månadsavgift till föreningen i för-
skott. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för 
fastigheten i fråga om räntor och amorteringar, drift- 
och underhållskostnader m.m.

MEDBESTÄMMANDE OCH GEMENSAMHET
De boende har full insyn i föreningens ekonomi och 
är med och bestämmer om föreningens verksamhet, 
genom den styrelse som väljs vid den årliga förenings-
stämman. Reparationer, moderniseringar och ändringar 
i lägenheten beslutar de boende själva om. Den yttre 
miljön hör till bostadsrättsföreningen och de boende 
beslutar gemensamt om denna. Genom bostads-
rättsföreningen skapas kontakt mellan de boende och 
förutsättningar för gemensamma aktiviteter.

PRISER OCH AVGIFTER
Månadsavgiften baseras på de kostnader föreningen 
har. I den ekonomiska planen redovisas hur månads-
avgiften påverkas av en förändrad räntenivå. 

I månadsavgiften ingår snöröjning, fastighets el, 
sophämtning etc.

Från undertecknandet av upplåtelseavtalet garanterar 
C4 Hus AB att insatsen inte kommer att stiga. Förblir 
några lägenheter i föreningen osålda garanterar C4 Hus 
AB att de sex månader efter infl yttning köper dessa.

ETT TRYGGT KÖP 
Innan infl yttning görs slutbesiktning av opartisk besikt-
ningsman. Två år därefter sker garantibesiktning.

ENERGI
Huset är mycket energieffektivt och därmed ett smart 
val både ur miljö- och ekonomisk aspekt. 

EKONOMI
Insatsen och månadskostnaden är reglerad genom den 
ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen. När den 
ekonomiska planen är granskad och godkänd garante-
rar C4 Hus AB att insatsen är den angivna för lägenhe-
ten. Månadskostnaden baseras på rimliga antaganden 
om vilka kostnader bostadsrättsföreningen kommer att 
ha, det vill säga kostnader för ränta, försäkringar, sopor, 
fastighetsskötsel osv. Denna kostnad kan förändras 
om exempelvis räntan stiger eller sjunker. Föreningen 
kan också hålla nere kostnaden genom att exempelvis 
sköta vissa arbetsuppgifter själva och hålla nere elför-
brukningen.

FÖRSÄLJNING
Försäljning sker via Mäklarhusets kontor i Vellinge.
Informationsmaterial fi nns tillgängligt på Mäklarhusets 
kontor, Hemnet, på C4 Hus hemsida, www.c4hus.se,
och kontoret på Hallenborgs gata 3A i Malmö. Bokning
av lägenheter sker på Mäklarhusets kontor.

När du valt din lägenhet tecknas ett bokningsavtal 
och bokningsavgift betalas. Om tillräckligt många antal 
bokningar ej erhålles för projektets påbörjande, återbe-
talas bokningsavgiften. Principen ”först till kvarn” gäller 
vid bokning av en lägenhet och bokningsavgiften är 
20 000 kr. Förhandsavtal tecknas när bostadsrättsför-
eningens kostnadskalkyl registrerats hos bolagsverket. 
I samband med tecknande av förhandsavtal betalas 
också en handpenning om 100 000 kronor. Boknings-
avgiften dras naturligtvis från den summan. Tillvalen 
och resterande belopp av insatsen betalas strax innan 
tillträdesdagen.

INFLYTTNING
Vi beräknar genomföra byggnationen under vintern- 
våren 2016/17. Infl yttning sker troligtvis under andra 
kvartalet 2017.


