Låt oss presentera mäklarna
Så var det dags för vårt andra nyhetsbrev gällande – Skofabriken i Malmö. Låt oss
presentera vilka som kommer hjälpa er under köpprocessen och ända fram till inflyttning.
Som framgick i föregående nyhetsbrev har vi på Sundprojekt valt att samarbeta med Bjurfors. Bjurfors är en av
Skånes största fastighetsmäklare och även marknadsledande inom förmedling av nyproduktion. Ansvariga
fastighetsmäklare är Marie Christensen och Matilda Ling. De har stor vana av att driva projekt och hjälpa
personer som är intresserade av nyproducerade bostäder. Detta säkerställer att våra kunder får bästa möjliga
service både vid köp av bostad i Skofabriken och med framtida försäljning av er nuvarande bostad. Marie och
Matilda kommer, när försäljningen inleds, vara era kontaktpersoner och hjälpa er att hitta den bostad som passar
just er bäst! Mer information finner ni på Bjurfors hemsida.
De flesta av er är säkerligen sugna på att få lite mer detaljer om projektet. Vi kommer successivt börja informera
er om själva projektet inom en snar framtid men vi kan idag berätta att vi kommer ha 56 st. lägenheter om 1- 4
rok. Huset kommer få ytterligare ett våningsplan med ovanpåliggande etage. Lägenheterna kommer vara från ca
41 kvm till 132 kvm. Många av dessa erhåller väldigt definierande egenskaper som särskiljer sig från vanliga
nyproduktionslägenheter och även mellan lägenheterna i projektet. Vad sägs till exempel om att ha en egen
vacker entrédörr från gatuplan, ett spektakulärt trapphus med smidesräcke från 1900-talet som en del av sin
bostad, delad bostadsyta mellan bottenplan och källare med öppna partier däremellan för en otrolig rymd?
Nämnde jag att det blir ca 6 m i takhöjd på sina ställen? Det blir det! Detta är dessutom bara några få egenskaper
från en av våra lägenheter i Skofabriken!
Lite annan kuriosa om projektet är att vi har en stark miljöprofil. Bilpool har vi ju sedan tidigare nämnt men vi
kommer även att ha stora, lättillgängliga cykelförråd. Till dessa kommer det vara lätta att ta sig upp och ned både
via ramp och hiss. Det kommer även finnas verkstadsutrymme så ni bekvämt kan hålla era cyklar i gott skick.
I nästa nyhetsbrev kommer vi berätta mer om Skofabrikens historia. Så håll koll på inkorgen så hörs vi snart igen!
Har du missat våra tidigare nyhetsbrev finns dessa nu att läsa på projektets hemsida.
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