
 

 

 Låt oss berätta mer om Skofabriken   

 

Äntligen är det dags för det första nyhetsbrevet för vårt kommande bostadsprojekt - 

Skofabriken i Malmö. Ni är många som visat intresse och vi förstår att ni är ivriga att få höra 

mer.  
 

 

Skofabriken utvecklas av Sundprojekt som är ett Malmöbaserat projektutvecklingsföretag. Vi etablerades i Skåne 

2004 och är en del av Åke Sundvallkoncernen, som har mer än 70 års byggmästartradition och en grundmurad 

finansiell styrka i ryggen. Sedan vår start i Skåne har vi genomfört över tolv fastighetsprojekt och har även många 

spännande projekt under planering. Skofabriken är dock vårt mest speciella projekt hittills. Här ser vi stora 

möjligheter att skapa något nytt och innovativt, samtidigt som vi kan tillvarata och lyfta fram en del av Malmös 

industrihistoria - både i bevarandet av huset och utformningen av era blivande hem. 

 

Som samarbetspart har vi valt Bjurfors, som är en av Skånes största fastighetsmäklare med stor erfarenhet av att 

förmedla nyproduktion. Ansvariga mäklare kommer att presenteras i nästa nyhetsbrev och dessa blir era 

kontaktpersoner som guidar er genom köpprocessen.  

 

Inflyttningen är beräknad till Q1-Q2 2019 och vi planerar att inleda vår VIP-försäljning mot slutet av sommaren. 

Känns det länge till dess? Ingen fara. Du som föranmäld kommer att vara bland de första som får möjlighet att 

välja bostad. Du kommer även att få löpande information om Skofabriken i form av historik, utformning, inredning, 

priser, planritningar, inbjudning till informationsträff och öppet hus i vår kommande visningslokal, samt information 

om hur köpprocessen kommer att gå till.  

 

Vi kommer även löpande berätta mer om hur vi avser att skapa en hållbar miljö för både dig och din omgivning. 

Exempelvis kommer Skofabriken kunna erbjuda bilpoolsbil via Sunfleet. Detta minskar behovet av egen bil 

samtidigt som det skapar flexibla och kostnadseffektiva lösningar i din vardag samt värnar om miljön.  

 

Vi återkommer självklart till detta i kommande nyhetsbrev.  

 

Med vänliga hälsningar 

David Hogell 

Försäljnings-& marknadsansvarig 

 

  

 

 

 


