
”Nya” Skofabriken 
aktiveras igen!

Äldre ritningar

Ny säljstart 2019

Fler tvårummare

För mer information, kontakta:

En rad oväntade konstruktionstekniska problem skapade i slutet av 2018 en försening av projektet, 
som bland annat berodde på att de äldre ritningar som legat till grund för bygghandlingarna i större 
utsträckning än förväntat inte var helt korrekta. Eftersom huset i vissa delar inte ser ut som det hade 
beskrivits fick ett flertal handlingar göras om. 


Vid rivning av invändiga väggar, undertak och golv visade det sig dessutom att huset hade byggts om 
ett flertal gånger under sin levnadstid. Vid dessa ombyggnader hade inte den gamla konstruktionen 
rivits och därmed har Sundprojekts rivningsarbete tagit betydligt längre tid än beräknat.

Men inget ont som inte har något gott med sig. Under vintern och våren har en del förändringar gjorts 
i de ursprungliga ritningarna, som sammantaget gör ”nya” Skofabriken till ett ännu bättre alternativ 
för de som är intresserade av ett modernt cityboende i denna pampiga industribyggnad. 


Skofabriken bestod ursprungligen av fyra våningar plus en vind – i ”nya” Skofabriken ersätts vinden 
med två nybyggda våningsplan högst upp, där det bland annat kommer att finnas två etagevåningar. 
Det nya huset kommer alltså att få totalt sex våningar.

I övrigt har lägenhetsstorlekarna omfördelats lite så att antalet ettor har minskat och i gengäld har 
tvåorna nästan tredubblats. Detta motsvarar bättre den efterfrågan på mellanstora lägenheter som vi 
har märkt sedan projektet sjösattes. 


– Nu ser vi fram emot det som har varit vårt huvudsyfte hela tiden – att förvandla Skofabriken till ett 
av Malmös mest spännande bostadsprojekt med sina moderna lägenheter i klassisk industrimiljö, 
säger David Hogell, försäljnings- och marknadsansvarig på Sundprojekt.  

David Hogell  
Försäljnings- och marknadsansvarig Sundprojekt

040 - 10 71 64

david.hogell@sundprojekt.se

Skofabriken på Industrigatan/Zenithgatan i Malmö har varit ett av de senaste årens mest 
uppmärksammade nya bostadsprojekt i staden. Den pampiga industribyggnaden från 1907 ska 
byggas om till moderna bostadsrätter och smälta samman nytt och gammalt i den nya stadsdel som 
nu växer fram i Norra Sorgenfri-kvarteren. 


Efter ett drygt halvårs försening är nu projektet på banan igen. 


