
Söker du lugnet men vill kunna 
ta del av stadens brus?

Här hittar du ditt eget Tempo.

Ett bostadsprojekt av Brinova

94 
bostadsrätter 
på bästa läge i 
Kristianstad, 

1–5 rok.



Välkommen till 
Tempo i Kristianstad! 

På fint cityläge och granne med trevliga Östermalm och Utanverken 
utvecklar vi nu 94 nyproducerade bostadsrätter i varierande boen-
destorlekar. 

Allt från mindre tvåor till större treor, för olika skeden i livet samt 
ett par unika bostäder med extra fina vyer, lite utöver det vanliga. 
I kvarteret finns möjlighet till både berikande balkongliv och härliga 
grönytor, som inbjuder till umgänge. 

Här bor man med hiss direkt från markplan och möjlighet att hyra 
garageplats.

Projektfakta i korthet

Område: Östermalm

Ägandeform: Bostadsrätt

Antal lägenheter: 94 st

Antal lokaler: 2 st

Boendestorlekar: 1-5 rok

Beräknat tillträde: Kvartal 2, 2024

Arkitektidé: Krook&Tjäder

Trygghet
Välkomnande utemiljö, 
bra belysning och tydligt 
uppmärkta trappupp-
gångar med porttelefon. 
Genomtänkt brandskydd

Miljö
Solceller, sedumtak och 
laddstolpar är några av 
initiativen för en grönare 
miljö.

Mobilitet
En kort promenad eller 
cykelväg till både buss 
och tåg. Effektivt, snabbt 
och miljövänligt.

Visualiseringar som publiceras i denna broschyr är endast idéförslag. Avvikelser mot slutgiltigt utförande kan komma 
att ske. Brinova reserverar sig för eventuella justeringar eller kompletteringar.



Ett enkelt steg till ett bekvämare boende.

På före detta Tempotorget i Kristianstad skapar vi nu ny historia. Med ett levan-
de kvarter som erbjuder det mesta som behövs för att underlätta i vardagen 
och varierande upplåtelseformer kan vi tillgodose många människors behov. 
Läget kan inte bli bättre. Bo nära innersta centrumkärnan med både affärer, 
kultur samt kulinariska upplevelser runt knuten. En kort promenad eller en 
bussresa? Det är bara att välja själv. Här finns alternativ som ger möjlighet att 
inte behöva ta bilen. 

Generösa fönster som släpper in mycket 
ljus och balkonger som ofta löper i två vä-
derstreck ger möjlighet för både soltillfällen 
och utsikt.

De jordnära och ljusa färgerna kommer igen 
i valet av inredning. 

Ekparkett är genomgående och möter de 
övriga färgerna vilket skapar en levande 
känsla.

Grönskande innergård med gott om plats 
för umgänge. 

Miljöhus och cykelparkeringar har en central 
plats vilket man lätt kan navigera tryggt från 
respektive trapphus.

När du bor på Tempo har du allt  
behöver inom en kort promenads 
avstånd.

Bank, ryggmassage, kaffe och bisk-
vi, rotfyllning .............ca 2 745 steg
–
Låna bok, köpa läslampa, Chicken 
Tikka Masala ...........ca 3 335 steg
–
Förskola, Willys, morgonbuss   ..........  
......................................ca 525 steg
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Lägenheterna

Välplanerade lägenheter som erbjuder gott om ljusinsläpp och ett modernt men klas-
siskt uttryck. Kvadratmeterna inom de olika boendestorlekarna varierar och det finns 
möjlighet för alla att hitta en bostad som passar i ett visst skede i livet.  

Visualiseringar som publiceras i denna broschyr är endast idéförslag. Avvikelser mot 
slutgiltigt utförande kan komma att ske. Brinova reserverar sig för eventuella justeringar 
eller kompletteringar.

m

2 ROK - 54 KVM

Våra tvåor finns i ett flertal olika kvadratmeterstorlekar och 
planlösningar. Allt från 42 kvm upp till 58,5 kvm, vilket gör det 
lätt att hitta en variant som passar.

- Genomgående lägenhet
- Gott om förvaringsutrymmen
- Social planlösning med kök och vardagsrum i ett
- Väl tilltagen balkong
- Badrum med duschvägg och kombimaskin
 

3 ROK - 74,5 KVM

Treorna i Tempo kännetecknas genom välplanerade kvadrat-
meter, här finner ni storlekar mellan 66,5 kvm upp till 74,5 
kvm.

- Härligt ljusinsläpp
- Balkong i två väderstreck
- Sovrum med större skjutdörrsgarderob
- Väl tilltaget kök- och vardagsrum
- Badrum med duschvägg och kombimaskin eller tvättmaskin        
  och torktumlare 

4 ROK - 98,5 KVM

Fyrorna i Tempo är med sina lägen i husen och sin utsikt, något 
utöver det vanliga. Här finner man en något unik planlösning.

- Genomgående lägenhet i etage
- Två badrum med duschvägg och kombimaskin eller 
  tvättmaskin och torktumlare
- Två väl tilltagna balkonger/terrass
- Gott om förvaring
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Några exempel på planlösningar 



Lisa Samuelsson
Reg. Fastighetsmäklare
0766 40 29 80
lisa.samuelsson@vaningen.se

Försäljning

Louise Frykman
Reg fastighetsmäklare
0708 23 09 56
louise.frykman@vaningen.se

Brinova är en av sydsveriges 
ledande samhällsbyggare. 

Med en växande fastighetsportfölj bestående av i huvud-
sak hyresbostäder och samhällsfastigheter är vi med och 
bidrar till att bygga trygga samhällen. Vi möter upp de 
ökande demografiska behoven av prisvärda boenden och 
ändamålsenliga samhällsfastigheter på växande orter nära 
arbetstillfällen och stadskärnor. Som en stad i staden. 
Brinovastaden.
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