
BOSTADSFAKTA

BRF NEPTUNI BRYGGA

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Adress: Neptunigatan 55 (trapphus A), Neptunigatan 61 (trapphus B) och 

Bassängkajen 26 (trapphus C).

Byggherre: Bostadsrättsföreningen Neptuni Brygga

Arkitekt: Wingårdhs

Antal lägenheter: 42 st

Beräknad inflyttning: Q1 2023

Säljare: Brf Neptuni Brygga

Mer information: neptunibrygga.se

Området

Precis vid Malmö Saluhall, mellan Gamla Väster och Västra Hamnen byggs en 

ny stadsdel upp. Präglat av kanalerna och varvsmiljön bildas här ett helt nytt 

uttryck, en avspänd men elegant – och ibland exklusiv – blandning av byggnader 

och verksamheter. Ordet för Neptuni Brygga är nära; centralstationen, city, havet 

och Ribban, Gamla Väster och Västra Hamnen ligger på gångavstånd. Här lever 

man ett stiligt och aktivt cityliv med täta restaurangbesök på krogarna på gamla 

väster, tidiga joggingturer utmed havet på Ribban, ett glas vin i Saluhallen och 

uppiggande bad på Kallis. Västra Hamnen bidrar med modernt uttryck, skolor och 

service. Och med Malmö Central så nära blir plötsligt Köpenhamn en del av ens 

eget city. Man tar för sig av Malmö på ett självklart och naturligt sätt.

Verksamheter

I huset kommer det finnas lokaler för verksamheter i bottenplan av typen 

frisör, café eller liknande. Inga företag är fastställda ännu. På våning 1– 4 

kommer det kommer finnas ett vård- och trygghetsboende. Utvecklingsbolaget 

Lanthem kommer att ansvara för uthyrningen. Vårdboendet är ett eget boende 

med hyreskontrakt, öronmärkt för dem som på grund av sitt fysiska tillstånd 
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(oftast ålderdom) har behov av omvårdnadspersonal. Sjukvård och andra 

servicefunktioner är tillknutna boendet dygnet runt. Detta går i folkmun under 

benämningen äldreboende. Trygghetsboendet är en bostadsform som helt 

motsvarar en vanlig hyresrätt, men som är exklusiv för en viss ålderskategori. 

Här bor man helt självständigt men har ofta tillgång till särskilda gemensamma 

serviceytor. Brf Neptuni Brygga kommer vara separerat från övriga 

verksamheter med egna entréer och hissar.

Årsavgift 

Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen månadsvis i 

förskott. I månadsavgiften ingår bostadsrättens andel av föreningens drift-

kostnader, som kallvatten, uppvärmning, fastighetsel, underhåll av fastigheten 

med mera. Avgiften täcker också föreningens räntekostnader och amorteringar 

samt avsättning till underhållsfond. Utöver årsavgiften tillkommer uppmätt 

förbrukning av varmvatten, hushållsel samt bredband.

Driftkostnader 

I Neptuni Brygga har du möjlighet att påverka dina driftkostnader. Mätningen 

av hushållsel och varmvatten sker individuellt för varje bostadsrätt. Kostnaderna 

aviseras kvartalsvis i efterskott tillsammans med månadsavgiften.

Drift och skötsel

Ett antal gemensamhetsanläggningar (4 st) eller bostadsrättsföreningen ansvarar 

för drift och skötsel av gemensamma utrymmenoch mark, exempelvis hissar

(GA), trapphus (GA), gemensam takterrass (Brf) och gård (GA).Kostnaden för 

detta är inkluderad i årsavgiften.

Cykelparkering 

Det finns gott om plats för att parkera cyklar på gården och i källaren.
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Bilparkering 

Det finns 20 parkeringsplatser i garaget som disponeras av föreningen samt 

två platser i ett närliggande garage, Godsmagasinet. En plats är reserverad 

till alla 4 – 5 rok samt penthouse i garaget under Neptuni Brygga. Resterande 

parkeringsplatser fördelas enligt turordning från VIP-säljstart och därefter 

fördelas kvarvarande platser enligt först till kvarn efter förhandsavtal. Hyresavtal 

för parkeringsplats tecknas separat och preliminär hyra är 1250 kr/månad. 

Begränsat antal laddplatser finns till en förhöjd månadskostnad.

Takterass och trädgård

Gemensam takterrass med orangeri, pergola och härlig utsikt. Grönskande gård 

med pergola.

Källsortering

3 st gemensamma miljörum med vårdboende och trygghetsboende. 

 
Förråd 

Lägenhetsförråd är beläget i källaren.

Internet/TV 

Internet: Fiber är indraget i huset. Alla lägenheter är anslutna till Telia Triple Play 

– bredband, TV och telefoni i ett paket. Avgift för detta tillkommer.


