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Lugn, 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: www.skanska.se/godaffar

Barnvänligt läge vid skånska kusten 
Nu finns bara några få radhus och villor kvar i vårt populära 
kvarter Grändhusen i Lomma Hamn. Läget är barnvänligt, 
med småstadskänsla och mysiga kvartersgränder. 

Visning: RF Bergs gränd 6 
i Lomma Hamn
Grändhus · 4–6 rok · 146 kvm 
Pris: 4 495 000–5 495 000 kr

Hör gärna av dig till Peter Landgren & Co, Fredrik  
Westesson, tel 0708-26 92 50, fredrik@peterlandgren.se

Specialritat för utsikten i Limhamns Sjöstad 
I Focken bor du granne med bryggan i ett hem som är ritat 
för att släppa in havsljuset från alla håll. Välkommen till vårt 
visningshem med inspirerande inredning! 

Visning: i vårt visningshem vid slutet av  
Vaktgatan nere vid kajen på Limhamn
Lägenheter · 1–5 rok · 38–120 kvm 
Pris: 975 000–5 975 000 kr · Avgift: 2 532–6 060 kr

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Martin Jakobsson,  
tel 010-448 60 51, martin.jakobsson@skanska.se

Upptäck ett nytt radhus i en grön stadsdel 
Välkommen till ett avkopplande läge med en naturpark som 
granne. På Nya Hemdagen träffas vi i vårt visningshem, två-
planshuset Astrakan, bara 10 minuter från centrala Malmö!

Visning: Bullerbygatan 26, följ våra skyltar  
från Sallerupsvägen
Radhus · 4–5 rok · 129 kvm 
Pris: 2 995 000–3 596 000 kr

Hör gärna av dig till Peter Landgren & Co, Andreas  
Andersson, tel 0768-60 44 70, andreas@peterlandgren.se

Bekvämt centrumläge i Lomma Hamn 
Hamnallén ligger på ett lugnt läge nära Lomma centrum och 
Nya Hamntorget. I din nya lägenhet med stor balkong bor 
du bara minuter från sköna bad och livet i hamnen. 

Visning: på Naxosgatan 5  
i Lomma Hamn
Lägenheter · 2–4 rok · 59–95 kvm 
Pris: 1 650 000–4 995 000 kr · Avgift: 3 407–4 895 kr

Hör gärna av dig till Peter Landgren & Co, Fredrik  
Westesson, tel 0708-26 92 50, fredrik@peterlandgren.se

Känn atmosfären i ett Uniqhus i Bunkeflostrand 
På Strandgränd bor du nära havet, på bekvämt gångavstånd 
till Malmö. Våra handmurade Uniqhusvillor genomsyras av 
god design, rymd och innerväggar med synlig tegelstruktur.   

Visning: Strandgårdsgränd 2,  
Bunkeflostrand
Villor · 4–6 rok · 130–162 kvm 
Pris: 5 395 000–5 895 000 kr

Hör gärna av dig till Håkan Wendner,  
tel 010-448 38 39, hakan.wendner@skanska.se

Friliggande tegelvillor i lugna Tygelsjö 
Hitta hem till Sjötorps Ängars sista kvarter! Här finns tre 
spännande hustyper och på Nya Hemdagen kan du se vårt 
visningshem med en uteplats och toppmodern insida.

Visning: Vallmovägen 29, följ våra  
skyltar från Sjötorpsvägen 
Villor · 5–6 rok · 129–153 kvm 
Pris: 3 695 000–4 395 000 kr

Hör gärna av dig till Peter Landgren & Co, Linda Rosander 
Berggren, tel 0766-36 25 61, linda@peterlandgren.se

På årets första Nya Hemdag öppnar vi dörrarna till fler 
hem än någonsin i hela landet. Välj visning efter just 
dina drömmar och passa på att uppleva många olika 
hus eller lägenheter i varje kvarter.

Du kan bland annat titta närmare på dröm 48, en trea 
i Brf Focken, för dig som vill bo vid havet på Limhamn.

Alla adresser till 102 olika hem finner du på:  

skanska.se/nyahemdagen
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