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Mitt i Malmö börjar nu något helt nytt. Det är stadsdelen Ny-
hamnen som växer fram och som tar sin början med Malmö 
Living – granne med Centralen. 

En mer levande del av staden får man leta efter. Tar du his-
sen hem till dig och stiger in i lugnet känner du att du har 
Malmö för dina fötter. Allt är nära och med denna nya stads-
del växer ett nytt spännande Malmö fram. Här har man låtit 
influeras av Manhattan och även av den gröna urbana livs-
stilen som nu tar storstäderna med storm. Planerna för om-
rådet är spektakulära och kommer att sätta Malmö än mer 
på kartan. 
Modern arkitektur med gröna tak, stadsplanering med skö- 
na mötesplatser och gröna stråk gör att fokus kommer att 
riktas på hur denna stadsdel blir något alldeles extra. Här om- 
vandlas industrimark till Malmös mest åtråvärda kvarter. 

I takt med att allt fler väljer att pendla kollektivt istället för att 
ta bilen, kommer Centralen att få en ännu mer central roll 
i folks liv och detta blir porten till Malmö. Bara några steg bort 
är du vid kajkanten och upplever Öresund från den svenska 
sidan och kan blicka över till vårt grannland. Men så klart, 
du kan också stanna hemma och blicka ut över ett Malmö 
som blir bättre och bättre.

         Stig in och 
    lev upp i 
         Malmö Living
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Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma.
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Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Takterrass på ca 50 m2 
till husets Penthouse på 
tjugonde våningen.

Takterrass om 
ca 49 m2, till 
3 rok på nittonde 
våningen.

Balkong på 
ca 32 m2 i söder 
och väster.

Takterrass, ca
37 m2, på artonde 
våningen.

Ca12 m2  

balkong i väster 
på våning 18.

Vacker 
fasad.

Solnedgång 
i väster.
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         Ta hissen 
   till rätt plan 

Här finns många alternativ – stort och smått, högt och lågt. 
De nedersta våningsplanen är reserverade för handel och 
kontor men ovanför dessa följer 18 underbara plan med läg-
enheter. 

Här ser du de olika våningsplanen med lägenhetsnummer så 
du enkelt kan hitta läget som passar dig bäst. Alla har sin 
speciella charm och sina möjligheter. Flera av lägenheterna 
har dessutom en flexibel planlösning där du kan välja bort 
väggar för att få ännu större och öppnare hem om du önskar. 

Utsikterna i de olika väderstrecken har alla sin charm och 
ger olika vyer över Malmö. Så fundera igenom varifrån du vill 
blicka ut över staden och hur du vill ha ditt nya liv i Malmö.

Ettor

Tvåor

Fyror

Treor
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LGH: 
1201 
 

I ljust söderläge på våning tre finner vi denna superoptimerade lägenhet 
som nyttjar kvadratmetrarna till fullo. Välplanerat, lätt att möblera och med 
generös sovalkov. Hög standard med allt vad det moderna och bekväma 
livet kräver. Våning 3.1 rok

 29 kvm   
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1 rok
 29 kvm   

LGH:   
1302, 1402,
1502, 1602

I ljust söderläge, en superoptimerad lägenhet som nyttjar kvadratmetrarna 
till fullo gör det lätt att möblera. Hög standard med bland annat helkaklade 
badrum och stor balkong om 6 m2. Våning 4–7.
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LGH:  
1204
 

På våning tre finner vi denna superoptimerade lägenhet som nyttjar kvadrat- 
metrarna till fullo med rymlig sovalkov. Stora ljusinsläpp och fransk balkong 
samt hög standard med allt vad det moderna och bekväma livet kräver.
Våning 3.1 rok

 31 kvm   
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1 rok
 31 kvm   

LGH:  
1305, 1405,
1505, 1605,
1705

Superoptimerad lägenhet som nyttjar kvadratmetrarna till fullo med
rymlig sovalkov. Stora ljusinsläpp, rymlig balkong och hög standard med 
allt vad det moderna och bekväma livet kräver av kök och badrum. 
Våning 4–8.
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LGH: 
1202

Luftig planlösning med avgränsad stor sovalkov och fönster mot söder skapar 
ett ljust hem. Smart förvaring i skjutdörrsgarderob som även skapar avgräns-
ningen mellan sovalkov och vardagsrum. Hög standard med helkaklat badrum 
och fullt utrustat kök. Luftigt, ljust och gott om plats. Våning 3.1,5 rok

 44 kvm   
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1,5 rok
 44 kvm   

LGH:  
1303, 1403, 
1503, 1603

Luftig planlösning med avgränsat stort sovalkov och fönster mot söder 
skapar ett ljust och luftigt hem. Smart förvaring i skjutdörrsgarderob 
som även skapar avgränsning mellan sovalkov och vardagsrum. Vardags-
lyx med balkong om ca sex kvadratmetrar i rakt söderläge. Våning 4–7.



12

LGH: 
1203
 

Stor och luftig etta med smarta förvaringslösningar som fyller flera 
funktioner och skapar avgränsning mellan sovrum och vardagsrum. 
Stort kök i vinkel med vitvaror från Siemens. Stora ljusinsläpp och 
fransk balkong. Våning 3.1,5 rok

 45 kvm   
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1 rok
 45 kvm   

LGH:  
1304, 1404,
1504, 1604 

Stor och luftig etta med smarta förvaringslösningar som fyller flera 
funktioner och skapar avgränsning mellan sovrum och vardagsrum. 
Stort kök i vinkel med vitvaror från Siemens. Stora ljusinsläpp och 
rymlig balkong ger ljus och vardagslyx. Våning 4–7.
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2 rok
 45 kvm   

LGH: 
1704 Smart och yteffektiv tvåa med bra förvaring i skjutdörrsgarderob. 

Rymligt kök i vinkel och stora ljusinsläpp samt rymlig balkong högst upp 
på åttonde våningen ger både ljus och luftighet. Hög standard med kök 
från Marbodal och kommod i det helkaklade badrummet. Våning 8.
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2 rok
 51 kvm   

LGH: 
1703

Lätt möblerad och väldisponerad tvåa med egen uteplats på åttonde 
våningen om ca 8 m2 i västlig riktning. Genomtänkta förvaringslösning-
ar i hall och sovrum samt stort fullutrustat kök med maskinpark från 
Siemens. Hög standard med bland annat helkaklat badrum med kom-
mod och duschdörrar i glas. Våning 8.



16

2 rok
 51 kvm   

LGH: 
1803, 1903,
2003, 2103,
2203, 2303

Inne- eller uteliv? Med stor balkong om 8,5 m2 i vackert västerläge blickar 
man ut över staden och ju högre upp man kommer har man härliga glim-
tar från havet i nordväst till stadens pulserande energi. Hög standard, väl-
disponerade ytor samt genomtänkta förvaringslösningar skapar ett riktigt 
bra boende på alla plan. Våning 9–14.
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2 rok
 52 kvm   

LGH: 
2403, 2503
2603

Inne- eller uteliv? Med stor balkong om 8,5 m2 i vackert västerläge blick-
ar man ner mot stadens pulserande liv och rörelse samt havets böljande 
rörelser i norr. Hög standard, väldisponerade ytor och genomtänkta för- 
varingslösningar skapar ett riktigt bra boende på alla plan. Våning 15–17.
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2 rok
 62 kvm   

LGH: 
1702

Stor och ljus tvåa på husets sydvästra gavel på våning 8 med stora 
fönster ger ett flödande ljus och den öppna planlösningen ger en luftig 
interiör. Smarta lösningar i köket skapar avgränsningar mot vardags-
rummet och bra förvaring skjutdörrsgarderob i hallen. Egen uteplats i 
soligt sydvästläge. Våning 8.
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2 rok
 62 kvm   

LGH: 
1802, 1902,
2002, 2102,
2202, 2302,
2402, 2502,
2602

Stor och ljus tvåa på husets sydvästra gavel med stora fönster ger 
ett flödande ljus och den öppna planlösningen ger en luftig interi-
ör. Smarta lösningar i köket skapar avgränsningar mot vardagsrum-
met och bra förvaring skjutdörrsgarderob i hallen. Stor balkong i 
soligt sydvästläge med utsikt ner över staden och vyer ut mot havet 
ju högre upp man kommer. Våning 9–17.
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LGH:  
1205, 1306, 
1406, 1506, 
1606,

Uppe på tredje våningen på husets gavel med fönster i 2 väderstreck 
och tilltalande planlösning som enkelt kan förändras från tre till två 
rum och kök. Smarta förvaringslösningar med skjutdörrsgarderober i 
sovrum och hall. Öppna och luftiga sällskapsytor med inglasad balkong.
Våning 3–7.

3 rok
 75 kvm   
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3 rok
 75 kvm   

LGH:  
1706, 1805,
1905, 2005,
2105, 2205,
2305

Tilltalande och genomtänkta lösningar med vardagsrum och kök i öppen 
planlösning. Inglasad balkong med milsvid utsikt ju högre upp i huset
man kommer. Smart planlösning som enkelt kan ändras från tre till två 
rum och kök plus rikligt med förvaring i skjutdörrsgarderober. 
Våning 8–14.
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3 rok
 76 kvm   

LGH:  
2405, 2505, 
2605, 2703 

Tilltalande och genomtänkta lösningar med vardagsrum och kök i öppen 
planlösning. Inglasad balkong med milsvid utsikt ju högre upp i huset
man kommer. Smart planlösning som enkelt kan ändras från tre till två 
rum och kök plus rikligt med förvaring i skjutdörrsgarderober. 
Våning 15–18.
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3 rok
 78 kvm   

LGH:  
1301, 1401,
1501, 1601,
1701

Med sovrum mot öster och stor balkong i söder har vi de bästa väder-
strecken för ett bekvämt och ljust boende. Stort kök i vinkel i öppen 
planlösning mot rymligt vardagsrum och fönster i 2 väderstreck. Rikligt 
med förvaring i skjutdörrsgarderober och integrerat förråd. Flexibel plan-
lösning med möjlighet att förändra tre till två rum och kök. Våning 4–8.
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3 rok
 79 kvm   

LGH: 
1801, 1901,
2001, 2101,
2201, 2301

Med sovrum mot öster och stor balkong i söder har vi de bästa väder-
strecken för ett bekvämt och ljust boende. Stort kök i vinkel i öppen 
planlösning mot rymligt vardagsrum och fönster i 2 väderstreck. Rikligt 
med förvaring i skjutdörrsgarderober och integrerat förråd. Flexibel plan-
lösning med möjlighet att förändra tre till två rum och kök. Våning 9–14.
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3 rok
 80 kvm   

LGH: 
2401, 2501,
2601

Väldisponerad trea eller stor och luftig tvåa med lyxig balkong om ca 
13,5 m2 i soligt söderläge och milsvid utsikt över staden? Stort kök 
i vinkel och öppen planlösning mot vardagsrummet samt fönster i två 
väderstreck. Riktigt generös förvaring i två stora skjutdörrsgarderober 
och även bekvämt integrerat förråd gör att man får plats med livets 
bekvämligheter. Här blir det enkelt att leva! Våning 15–17.
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3 rok
 89 kvm   

LGH: 
2802

Högt upp i huset på nittonde våningen sträcker sig utsikten milsvid över
stad och hav. Magnifik takterrass på 49 m2 i soligt läge i väster. Luftig 
och ljus planlösning med rumsavdelare mellan kök och vardagsrum. 
Förvaring i skjutdörrsgarderober och möjlighet att förändra 3 rum till 
2 rum och kök samt gästwc i hallen. Våning 19. 
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4 rok
 96 kvm   

LGH: 
1804

På husets bästa läge på våning 9 med fönster mot väster och norr ser 
du staden växa fram under dina fötter. Njut av solnedgången från den 
stora balkongen i väster och blicka ner över den gemensamma och 
grönskande takterrassen. Utmärkt planlösning som förvaltar kvadrat-
metrarna på bästa sätt. Stora sällskapsytor och härligt kök samt flexibel 
planlösning med möjlighet till förändring från fyra till tre rum och kök. 
Bra förvaring i klädkammare och integrerat förråd. Våning 9.
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4 rok
 96 kvm   

LGH: 
1904, 2004,
2104, 2204,
2304, 2404,
2504, 2604,
2702

Från 13:e våningen blickar du ned mot Dockan och havet i norr mot
Barsebäck och över stadens nya siluett som sträcker sig uppåt.
Utsikten blir inte sämre från våning 18 kan vi lova. Väldisponerade ytor 
med stort kök och plats för stora bjudningar. Balkongen i väster 
mäter hela 12 m2 och fönster i två väderstreck skapar ett härligt ljus. 
Flexibel planlösning med möjlighet till förändring från fyra till tre rum.
Våning 10–18.
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4 rok
 139 kvm   

LGH: 
2701

När man söker det lilla extra i vardagslivet så är detta hel rätt! Såväl plan-
lösning som utsikt är detta ett helt fantastiskt boende som skapar avkop-
pling och vardagslyx. På artonde våningen får du en privat takterrass om 
ca 37 m2 i söder och väster, fantastiskt och lyxigt kök med enorm köksö 
skapar ett boende utöver det vanliga. Här är standarden högre och 
möjligheterna ännu större att forma ditt boende efter dina personliga 
önskemål. Våning 18.
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4 rok
 139 kvm   

LGH: 
2801

När man söker det lilla extra i vardagslivet så är detta på nittonde våning-
en helt rätt! Såväl planlösning som utsikt är detta ett helt fantastiskt 
boende som skapar avkoppling och vardagslyx. Stor hörnbalkong om ca 
31 m2 i söder och väster gör att man har sol från tidig dag till sen kväll, 
fantastiskt och lyxigt kök med enorm köksö skapar ett boende utöver det 
vanliga. Här är standarden högre och möjligheterna ännu större att forma 
ditt boende efter dina personliga önskemål. Våning 19.
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4 rok
 146 kvm   

LGH: 
2901

Penthouse med stort P! Vyerna är milsvida och livet på din stora och 
privata takterrass blir underbart. Luftig och ljus interiör kryddas med lyxigt 
kök och enorm köksö samt en extra och stor balkong i rakt söderläge. 
Här är standarden högre och möjligheterna ännu större att forma ditt bo-
ende efter dina personliga önskemål. Här högst upp i huset på tjugonde 
våningen imponeras man och njuter av allt! Våning 20.
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Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar   veidekkebostad.se

     Tillsammans  
förverkligar vi 
     bostadsdrömmar

Version 1: 2017-05-05

Veidekke kundcenter: kundcenter.skane@veidekke.se 046-19 94 42

MALMÖ LIVING, MALMÖ

Info: malmöliving.se
Mäklare: Bjurfors 
Matilda Ling Thodenius, 040 608 30 15
matilda.ling@bjurfors.se 
Marie Christensen, 040 608 30 14
marie.christensen@bjurfors.se
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