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Välkommen till Trumbäcken. Vi är en av de ledande 
privata hyresvärdarna i norra Sverige med 3000 
lägenheter och 200 lokaler. Vår strävan är att du ska 
uppleva att vi är en hyresvärd som alltid satsar på 
att uppgradera lägenheter, lokaler och fastigheter 
värda att bo och verka i. 

Inledning Trumbäckens Fastighetsrenovering Lägenheter

Kontakt
Kontakta oss gärna via vår webb på 

www.trumbacken.se

 

I Piteå samarbetar vi med HSB som 

sköter vår kundservice. Du når dem på 

010-30 32 000.

 

Lediga lägenheter hittar du på hsb.se

Piteå

Umeå

Kiruna

Gällivare

Falun

Borlänge

Avesta

Bjursås

Sjöbo
Veberöd

Skurup
Abbekås

Luleå
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Trumbäckens Fastighetsrenovering LägenheterKoncept

Våra tre olika 
lägenhetskoncept

Bas Medium Premium
Prisvärd lägenhet med låg hyra. Trumbäcken Bas är vårt första 

koncept och utgörs av lägenheter med äldre, enklare standard 

och en lägre hyra.

Riktigt fräsch lägenhet till en konkurrenskraftig hyra. I en 

mediumlägenhet behåller vi delar av befintlig utrustning 

samtidigt som vi på olika sätt höjer standarden i lägenheten.

Gemensamt för alla lägenheter i Trumbäcken Medium är 

att väggar och golv i flera rum är åtgärdade. Renoveringen 

anpassas utifrån efterfrågan i området och de tekniska 

förutsättningarna i lägenheten vilket innebär att innehållet i 

Trumbäcken Medium kan variera från lägenhet till lägenhet. 

Hyran ligger på en nivå som ligger mellan Trumbäcken Bas och 

Trumbäcken Premium.

Nyproduktion i ett gammalt skal. I en premiumlägenhet har 

du alltid ett modernt kök med inbyggd mikrovågsugn, spis 

med varmluftsugn och diskmaskin. Badrummet är också 

modernt och är utrustat med golvvärme, tvättutrustning och 

handdukstork. Vi installerar säkerhetsdörr mot trapphuset, nya 

Innerdörrar och nya garderober. Alla väggar målas och nya 

parkettgolv eller vinylklick läggs i alla rum.

 

Hyran ligger på en nivå som är högre än de traditionella

lägenheter vi erbjuder i koncepten Trumbäcken Bas och

Medium men är väsentligt lägre än hyror i traditionell

nyproduktion.
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Trumbäckens Fastighetsrenovering LägenheterPremium

Trumbäcken 
Premium

Vi strävar efter att våra hyresgäster ska känna 

att de bor i en nyproducerad lägenhet när 

de väljer Trumbäcken Premium. I Piteå är 

därför alla våra premiumlägenheter utrustade 

med FTX-ventilation som ger fräsch luft i alla 

rum. Badrummen i Piteå är försedda med 

golvvärme, handdukstork, kakel och klinker 

samt tvättutrustning.

Vi glasar in balkongen där det är tekniskt genomförbart. 

Om lägenheten är 2 rum och kök eller större får vi oftast 

plats med en dubbel kyl/frys i köket.

I alla våra lägenheter på Durrnäs, Furuberget, Munksund 

och Klubbgärdet ingår internet 1000 Mbit/s och ett 

generöst TV-paket. Detta ingår i alla våra lägenhetskoncept.



Klassifikation
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