
VÄLKOMMEN TILL
ÅHUSVÅNGEN, ÅHUS 14:175



Att köpa ett nytt hus är en stor affär – en av livets största. 
Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att 
vi håller vad vi lovar, levererar när vi ska och så vidare. 
Kort sagt att vi lever upp till dina högt ställda förvänt-
ningar. 

För oss är husbyggande ett hantverk där väldigt många 
olika moment ska fungera i en viss ordning. För att klara 
detta krävs medarbetare som är besjälade av yrkesstolt-
het, som förstår helheten lika bra som varje enskild 
detalj. 

Vi är ett företag som vill göra skillnad på denna punkt, 
och vi jobbar hårt för att kapa ledtider, hålla kostnader 
nere och ge en bra service. Med ett välsmort nav rullar 
allt lite bättre, lite fortare, vilket i slutänden gör att du 
sparar både tid och pengar.

Tack vare vår välplanerade arbetsprocess blir det ord-
ning och reda från början till slut, vilket gör, det är värt 
att upprepas, dig som kund till en vinnare i alla lägen.

Att bygga med   
FISKARHEDENVILLAN

I trevliga Åhus har Fiskarhedenvillan, i samarbete 
med Gillöga, fått möjligheten att sälja fina villor i 

detta påkostade område, Åhusvången.

Skymning
Skymning är ett tvåplanshus med klassiska 
proportioner i ett stilfullt minimalistiskt  
utförande som ger huset en tidlös karaktär. 
Det inbjudande entrépartiet välkomnar dig 
hem samtidigt som det erbjuder ett  
praktiskt väderskydd.
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Invändigt möts du av en rymlig 
entré med vackert placerad trappa 
som skapar rymd genom kontak-
ten mellan våningsplanen. 

Entréplanet är socialt och rymmer 
hela familjen. Här finns även en av-
skild del med tvätt, WC/D och ett 
gästrum alternativt hemmakontor. 

Trädgården nås via vardagsrum-
mets helglasade pardörrar. 

Ovanvåningens sovrum är rymliga 
och har gott om förvaring, master 
bedroom har både walk-in-closet 
och direktkontakt med badrum-
met.

Plan 1. Skala 1:100

Plan 2. Skala 1:100



CAROLINE CARLSEN
caroline.carlsen@fiskarhedenvillan.se

044-21 70 84 

PETER WREM CARLSEN
peter.carlsen@fiskarhedenvillan.se

044-21 70 85 

KONTAKT FÖR MER INFORMATION

FÖLJ OSS OCH BLI 
INSPIRERAD PÅ VÅR 
WEBB, INSTAGRAM & 
FACEBOOK

Läs mer om våra standard- och tillvalsprodukter i 
vår katalog som finns att bläddra i och ladda ned 
som pdf på vår hemsida.

fiskarhedenvillan.se/bestall-katalog/

SKRÄDDARSY DIN 
FISKARHEDENVILLA


