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www.skanska.se/godaffarLugn, alla hem här på sidan blir en god affär. Vi ger dig extra skydd vid sjukdom, olycksfall, arbetslöshet och dubbelt boende. Läs mer på vår hemsida:

Dubbla balkonger och högt läge i Silverdal
Nu är många hem sålda i Silverdals Kulle. Bland de lediga 
lägenheterna fi nns bland annat välplanerade treor och fyror 
med dubbla balkonger. Välkommen på visning av kvarteret 
med färgglada fasader som hamnar i blickfånget på höjden!

Visning: tisdagen den 12 mars kl 17.30–18.30 
i vår visningslokal på Johannesbergsvägen 50, 
Silverdal, Sollentuna
Hör gärna av dig till Thomas Törnkvist, 
thomas.tornqvist@skanska.se, tel 010-448 62 74

Formstarka hem på nordvästra Kungsholmen
Lägenheterna i Västermalms Atrium har panoramafönster 
mot gården och fokus ligger på avkoppling med urban 
känsla. Titta närmare på spännande hem av stor variation, 
här fi nns 2–7 rok. Infl yttning är beräknad från vintern 2014.

Visning: måndagen den 11 mars kl 17.00–18.00 
i vår visningslokal på Drottningholmsvägen 40, 
Kungsholmen
Hör gärna av dig till Thomas Törnqvist,
thomas.tornqvist@skanska.se, tel 010-448 62 74

Bo bekvämt i Hässelby Strand redan i höst!
Nu har vi börjat bygga Brf Lovön, intill nya Hässelby Strand 
Centrum och bara minuter från strandpromenaden. I oktober 
kan du bo med stor uteplats eller balkong mot en lummig park. 
Boka en personlig visning och håll utkik efter vårens visningar 
på plats, där du kan se visningslägenheten i ett tidigt skede.

Visning: ring för en personlig visning

Hör gärna av dig till Mats Karlsson, Svenska Mäklarhuset, 
mats.karlsson@smh.se, tel 0708-25 27 74
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Bromma, Annedals Entré skanska.se/annedalsentre

Barnvänligt läge mellan två parker i Annedal
 I kvarteret Annedals Entré har alla hem generöst ljusinsläpp 
och en stor uteplats eller balkong. Här fi nns lägenheter med 
både öppna och halvöppna planlösningar. Du har även 
möjlighet att välja bland tre nivåer på pris och avgift! 

Visning: söndagen den 10 mars kl 13.15–14.00 
i vår visningslokal på Tappvägen 24, Annedal, 
Bromma
Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Henrik Svantesson,
henrik.svantesson@skanska.se, tel 010-448 75 76

Många har köpt ett hem på Pippi Långstrumps gata 
i Annedals Entré och vi har börjat bygga huset. 
Nu växer Annedal i takt med vårlökarna, nära vårt nya
kvarter öppnade nyligen deli och bageri, dessutom 
står två parker färdiga. Upptäck drömlägenheter 
i Annedals Entré och våra andra spännande kvarter. 
Välkommen på visning!
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