
Rum för din
personlighet

Med arkitektonisk mångfald och högsta boendekvalitet växer Åhusvången 
fram på ängarna intill Kristianstads GK. Nu inleds försäljningen av Etapp 2.

Precis som i de gamla delarna av Åhus, präglat av vindlande kullerstenstens-
charm och levande gathus, blandas färger, material och bygghöjder här till 
helt unika bostäder i en genomtänkt och vacker helhet. 

Med visionen om personlig livskvalitet, där varje hem har sin egen charm 
och karaktär, växer nu Åhusvången vidare med Etapp 2. I den nya bostads-
rättsföreningen ingår totalt 30 bostäder, uppdelade på fyra olika boendetyper. 
Oavsett vad som passar dig bäst väntar ljusa, moderna bostäder i öppen 
planlösning – med rum för din personlighet. 

Nyligen tog byggherren Gillöga emot Region Gotlands arkitekturpris 2021, för 
ett nytt bostadskvarter ett stenkast från ringmuren i Visby. Den här gången 
plockar man i samarbete med Kaminsky Arkitektur upp färgtoner och inspira-
tion från tallar och vidsträckta ängar – en enkel wedge från Kristianstads GK. 
Här lyser Ateljé Lyktans armaturer över glassiga gatunamn som Strösselgatan, 
Nougatgatan och Vaniljgatan. Köken kommer från Ballingslöv. Tillsammans 
med Byggnads AB Gösta Bengtsson i Örkelljunga, och lokal hantverks-
kompetens, formas ditt nästa hem med gedigna materialval i högsta kvalitet. 
Målet är att Etapp 2 ska stå helt klar i slutet av 2023, men redan nu är sju 
av bostäderna släppta till försäljning.

Njut av gamla Åhus charm – i modern tappning.
Välkommen till Åhusvången Etapp 2!





HEMKÄNSLOR
Det småskaliga gaturummet, tillsammans med din helt privata bakgård, 
skapar en varm och mänsklig miljö. Framför ditt individuella hus – som 
inte ser ut som grannens – kan du sätta ut ett eget litet möblemang, 
och varför inte plantera några vackra stockrosor? 
Forma din egen karaktär i Åhusvången. Välkommen hem. 



Åhusvången Etapp 2
I den första etappen är 17 bostäder slutsålda. Nu är det dags för Etapp 2 som kommer bestå av; 
- 15 gathus i två plan 127 kvm, 5 rum
- 3 gathus i ett plan 89 kvm, 4 rum
- 6 lägenheter i bottenplan 65 kvm, 2 rum
- 6 etagelägenheter i plan 1-2 120 kvm, 5 rum



Den unika platsen i Åhus möjliggör ett bostadsområde med totalt 300 nya bostäder.





VÄLKOMMEN IN

Vakna upp i en miljö du aldrig tröttnar på. 
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Avvikelser kan förekomma, rätt till ändringar förbehålles. 



EN HELT NY NIVÅ
När du stiger in får du en rak vy igenom huset och ut till den mysiga uteplatsen. En 
underbar oas. Bottenplan har en semi öppen planlösning med god förvaring och 
härligt ljusinsläpp. En trappa upp hittar du fyra välplanerade sovrum, en ordentlig 
hall och ett av husets två kaklade badrum. Här bor du i hög standard med plats för 
hela familjen.

HUSTYP ETT
5 RUM OCH KÖK
127 KVADRATMETER
2-PLANSHUS
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Avvikelser kan förekomma, rätt till ändringar förbehålles. 
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ENKELT ATT NJUTA
Den öppna planlösningen mellan kök och matrumsdel bidrar till ett härligt ljusflöde 
samtidigt som det bjuder in till sociala stunder och trevliga middagar. Med det stora trä 
däcket som följer huset och den mysiga trädgården gör det lätt att trivas här!

HUSTYP TVÅ
4 RUM OCH KÖK
89 KVADRATMETER
1-PLANS GATHUS
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Avvikelser kan förekomma, rätt till ändringar förbehålles. 



ETAGELÄGENHET MED 
EGEN BALKONG
På entré plan finner du bostadens sociala ytor där det är lätt att umgås. En trappa upp har du 
fyra sovrum, från två av dessa kan du nå husets riktigt trivsamma balkong där du kan njuta av 
sommarens härliga stunder. En lägenhet med det lilla extra med plats för hela familjen.

HUSTYP TRE
5 RUM OCH KÖK
120 KVADRATMETER
ETAGELÄGENHET



Uteplats
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Avvikelser kan förekomma, rätt till ändringar förbehålles. 



LÄGENHET PÅ MARKPLAN 
MED EGEN UTEPLATS
Det perfekta hemmet för dig som behöver mindre plats men inte vill kompromissa med komfort 
och hög standard. Du välkommans in i en rymlig hall och vidare till den öppna umgängesytan 
med vardagsrum och kök i anslutningen till en mysig uteplats. Här bor du toppmodernt och 
underhållsfritt.

HUSTYP FYRA
2 RUM OCH KÖK
65 KVADRATMETER
1-PLANS LÄGENHET MARKPLAN





KVALITET HELA VÄGEN
Med högkvalitativa byggmaterial, som åldras med dignitet och värdighet, i både stort och 

smått skapar vi maximala boendekvaliteter för dig. Nedan visas ett urval av produkter 
och material (köparen väljer själv).

Golv Bjelin härdad ek, 
planka

Fönsterbräda Marmor Klinker Solid grey 30x30 Kakel Vit, matt 10x30

Bänkskiva Ballingslöv 
Fusion i kvartskomposit

Köksinredning 
Ballingslöv Line faner

Köksblandare Damixa 
Osier

Diskho Underlimmad

Handfat/kommod 
Alterna Ella

Spegelskåp Alterna 
Ariella

Tvättställsblandare 
Damixa Osier

Duschset Damixa Osier

Duschhörn IFO Space WC-stol lFÖ



BO 

GRANNE MED 

EN AV SVERIGES 

BÄSTA GOLF-

BANOR!



ÅHUS – EN PLATS I 
STÄNDIG RÖRELSE

Från Åhus och söderut sträcker sig mil efter mil av en kritvit och silkeslen sandstrand som få 
platser i världen kan konkurrera med. Överallt leder skogsstigarna ner till lugna smultronställen 
du kan ha helt för dig själv. 

Men Åhus bjuder också på ett näringsliv i världsklass. Här produceras fortfarande varenda 
droppe av Absolut Vodka, en av Sveriges största livsmedelsexporter, och lokala företag 
som Ateljé Lyktan och Blå Station producerar internationellt prisad design. 

Vid sidan av de offensiva satsningarna på Kristianstad GK, som nu rankas 
som Sveriges tredje bästa golfbana, investeras stort i nya bostäder 
och hotell vid Åhus Brygga. Nybyggda skolor, tillsammans med ett rikt 
sport- och kulturutbud, maxar familjelivet och för arbetspendlaren 
väntar både Greater Copenhagen och internationella flygplatser 
runt hörnet.

I Åhus är det enkelt att leva. Precis som det ska vara.



FÖRSÄLJNING

LENA FRIDLUND 
DANIELSSON

MÄKLARHUSET ÅHUS/KRISTIANSTAD
lena.danielsson@maklarhuset.se

070-988 20 01
044-590 22 10

Lena Fridlund Danielsson är 
fastighetsmäklare och delägare på 
Mäklarhuset Åhus/Kristianstad. 

Arkitekt Joakim Kaminsky
“På Åhusvången har vi använt en variation av material, som talar till den äldre bebyggelsen i Åhus 
och skapar individuella uttryck för varje hem. Materialkompositionerna uttrycker vi på ett lekfullt 
sätt som adderar det moderna, nutida snittet. Målet med utvecklingen av etapp 2 är även att skapa 
varierade och dynamiska gaturum samt knyta insidan till tydliga och attraktiva gårdsmiljöer. De nya 
bostäderna riktar sig till flera olika målgrupper och erbjuder en stor variation av bostäder, för att 
skapa en levande stadsmiljö.”

Bilderna är digitalt framtagna och ska ses som inspirationsbilder. Avvikelser kan förekomma, rätt till ändringar förbehålles. 
Ändringar, såsom till exempel schakt etc, kan tillkomma i ett senare skede.

SISELA ROSMAN
Fastighetsmäklare

070-548 08 02
Sisela.rosman@riksmaklaren.se

ULRIKA LÖÖF
Fastighetsmäklare/VD

070-201 43 93 
Ulrika.loof@riksmaklaren.se
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