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Manhattan möter
Malmö Midtown
I Norra Sorgenfri har arkitekt Marius Lorentzen skapat
ett mästerverk präglat av industrialismens forna glansdagar. Här förenas prisvärda boenden med urbana
designdrömmar. De 54 urbana bostadsrätterna ligger
inbäddade mellan Rörsjöstadens myller och Håkanstorps
villakvarter. Området andas kreativt nytänkande. Husets
”bokaler” sjuder av kreativa möjligheter som låter drivna
eldsjälar kombinera boende med sin passion.
Stilen beskriver vi som industrialism med inslag av
Bauhaus-inspirerade miljöer. Vitpigmenterade ekbänkar
varvas med råbetong i ett supermodernt tänk. Allt förpackas i rött, grått och svart schatterat tegel och vi anar en
blandning av danskt och en stor dos Brooklyn, New York.

Flexibilitet i
moderna hem
I Industrial Corner utgår jag från husets arkitektur och
industriella karaktär. Det här är verkligen ett unikt
projekt med de råa ytorna interiört med en exteriör som
för tanken till Meatpacking District i New York. Det är en
oerhört tacksam bas som passar de allra flesta personliga
inredningsstilar.
Några saker känns självklara i inredningen av Industrial
Corner. En är att jobba med kontrasterna och mjuka upp
den råa basen samt rama in miljöerna i den öppna planlösningen med hjälp av textilier. En annan är att jobba
med smarta, flexibla inredningslösningar när det gäller förvaring och möblering. Det ska finnas mer än ett
användningsområde för de miljöer man skapar och de
möbler man väljer. Flexibilitet i moderna hem helt enkelt.
Annika Wallentin, Inredare

Minimalistiskt
med miljötänk
Brf Industrial Corner kommer att husera 54 prisvärda
bostadsrätter. Byggnaden uppförs i Sorgenfris outskirts,
i en vädertålig och stabil betongstomme omsluten av
vackert tegel. Hemmen hälsar oss välkomna med glasade
entrédörrar och en innergård för alla årstider.
Redan goda transportmöjligheter förstärks av nytänk.
Servicestation för cyklar, tillgång till bilpool och displaytavla med stenkoll på kollektivtrafiken. Garageplatser
finns tillgängliga i granngaraget och hyrs för en förmånlig
månadspeng.
Varje våning utrustas med egna tvättmöjligheter. På
entréplan finns en större lokal som omfamnas av bokaler
för kreativa själar som bor och verkar på samma plats.
Spännande våningar och inspirerande ”bokaler” för
kreatörer, konstnärer och entreprenörer.

Sorgenfri – en smart
situerad stadsdel
Nu står vi redo för ett nytt industriellt arv på historisk
mark. Allt i en stadsdel som sjuder av framtidstro och
verkliga visioner.
Här blir du en central pionjär i en alltmer framväxande
stadsdel. Ett nytt torg skapas runt hörnet och bara ett
stenkast bort väntar köpcentra med välsorterade affärer
och butiker.
Industrial Corner är dessutom riktigt smart placerat. I
närheten finns den grönskande Ellstorpsparken för härliga fikastunder och rekreation. Några korta cykelminuter
bort hittar du Rörsjöstaden, Värnhems kommunikationer
och myllrande centrum. Kanske blir det en promenad
mot något av S:t Knuts mysiga fik?
Det här är som city – fast på Sorgenfri!

Med reservation för ändringar, ej skalenliga
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Rumsbeskrivning
Generell
Entrédörr
	Ståldörr med glas, pulverlackad
Innerdörrar 	Vita
Fönsterbänk
Kalksten
Uppvärmning	Vattenradiatorer
Entré/Hall
Golv
3-stavs parkettgolv, vitlaserad ek
Väggar
	Vitmålad betong
Tak
	Betong
Garderober	Vita släta luckor
Kök
Golv
3-stavs parkettgolv, vitlaserad ek
Väggar 	Betong och vitmålade
Tak
	Betong
Stänkskydd
	Betong
Vitvaror
	Rostfri inbyggnadsugn, vit fläkt, inbyggd
		
diskmaskin, kyl och frys med snickerifront,
		induktionshäll, mikrovågsugn
Inredning
	Vita, släta luckor och lådfronter
Bänkskiva 	Vitlaserad ek med rostfri nedfälld diskho
Allrum/Sovrum
Golv
3-stavs parkettgolv, vitlaserad ek
Väggar 	Betong och vitmålade
Tak
	Betong
Badrum
Golv
Klinker svart/vitt 10x10 cm
Väggar
Kakel vit blank slät 15x15 cm, övre vägg vitmålad
Tak
	Betong
Inredning 	Duschvägg med draperistång, klarglas, toalett
		
golvstående, hel bänkskiva i vit laminat med
		
vask och kommod. Infälld spegel med
		belysning ovanför. Toalettpappershållare,
		
handdukskrokar, handdukstork. Kombimaskin
		
(i de större lägenheterna finns separat tvätt
		och tork).
Förråd
Golv
3-stavs parkettgolv, vitlaserad ek
Väggar 	Betong och vitmålade

Smakfull,
genomtänkt
inredning

Som city, fast på Sorgenfri!
Norra Sorgenfri har genom sitt centrala läge, sin karaktär och sin storlek fantastiska utvecklingsmöjligheter. Norra Sorgenfri är ett av Malmös största omvandlingsområden och ett förnyelseområde som är högt prioriterat av Malmö stad.
Genom omvandling och förtätning tas många fördelar tillvara, inte minst i
termer av god miljö och hållbart samhällsbyggande. Områdets läge och betydelse
för Malmö gör att staden i denna planeringsprocess har varit, och även framöver bör vara, drivande och en motor för områdets omvandling och utveckling.
Grundtanken är att Norra Sorgenfri successivt ska utvecklas till att bli en del av
innerstaden.
Kärnvärden vid områdets utveckling är mångfald, småskalighet och variation.
Norra Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde med ett antal äldre byggnader
som är värda att bevara. Den gamla industrikaraktären ger området en identitet
som kan utvecklas och bli en stor tillgång för det nya Norra Sorgenfri.
Norra Sorgenfri kommer att koppla centrum med östra Malmö och bebyggas
med en stadsmiljö som lockar människor från hela staden. Norra Sorgenfri ska
vara unikt i all enkelhet, inte spektakulärt, utan genuint av god kvalité och stadsbyggnadstradition, utformat med människan i centrum.
Det ska vara intressant för många att besöka Norra Sorgenfri i framtiden
och unika attraktioner baserade på existerande byggnader/verksamheter bör
utvecklas. För att sprida besökare i området föreslås attraktionerna placeras längs
Industrigatan, vid större korsningar från väst till öst. Sammanlänkade system av
stråk och platser är bärande element i den framtida innerstaden i Norra Sorgenfri.
Källa: Malmö stad

Viktig information
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på
information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om sådan finns. Dessa uppgifter kontrolleras av
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det.
								
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera den ekonomiska planen samt stadgar för föreningen. Köpare/spekulanter
är informerade om sin undersökningsplikt enligt paragraf 20 i Köplagen samt vad det innebär. 			
					
Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnadskalkyl – ta kontakt med ansvarig mäklare.
När du varit på visning godkänner du att Våningen & Villan eller tredje part kontaktar dig i form av telefonsamtal, sms
eller email på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid visningen eller bokningen av visningen. Önskar
du inte bli kontaktad så meddelar du bara det så tar vi bort dig ur våra register.

Försäljning

Emma Stålhammar

0707–53 48 00
emma.stalhammar@vaningen.se
vaningen.se
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