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75 hektar naturpark väntar strax utanför porten. 
Med andra ord: underbara löprundor, mysiga 
promenader, picknickar i det gröna och pulka-
tävlingar i det vita. Här får du upp pulsen, laddar 
energi och följer naturens skiftningar över års- 
tiderna på mycket nära håll. Hösten sprakar med 
färg och vintern bjuder på stillsam charm. Ett 
säkert vårtecken är när Charolaiskossorna släpps i 
hagen, och du vet att det är sommar när grodorna 
börjar kväka i dammarna. Helt enkelt, det finns 
alltid något som uppmuntrar till ett aktivt liv nära 
hemmaplan.

En dryg kvarts cykeltramp ifrån city får du det bästa av alla  
världar. En luftig och smart planlösning med utsikt. Omgivningar 

som uppmuntrar till en syresatt fritid. Närhet till saker som ger  
vardagen flyt. Med Brf Aero öppnar sig höjdarmöjligheter  

i Bulltofta Friluftsstad.

Stad och natur i  skön förening
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Bekvämt och nära 
Söder om parken ligger Bulltofta Friluftsstad,  
en ny levande stadsdel med bostäder, service och 
handel som kompletterar den nostalgiska retro- 
villabebyggelsen. Allt beräknas stå klart 2022 
och är då en småstad i storstaden. 

Här finns redan allt som ger vardagen skönt 
flyt för nästa och nuvarande generation. Bank, 
bensin, burgare, butiker, service och såväl flera 
förskolor som grundskolor ligger nära. Det pla-
neras för en förskola längre bort i kvarteret och 

kanske tillför den attraktiva lokalen i Brf Aeros 
gatuplan ytterligare guldkant på din tillvaro. 

Gång- och cykelbanorna är fina både inom 
området och in till centrum. När du vill ta dig 
till city och vidare finns det alternativ. Bussen 
stannar en kort promenad bort, och vid Värn-
hem byter du vid behov till mängder av andra 
stads- och regionbussar. Tar du hellre bilen, är 
du på Inre ringvägen på ett kick.

Matbutik med brett utbud och 
generösa öppettider ligger knappa 
minuten bort.

Hållplatsen är nära och bussturerna 
frekventa. Med bil är du snabbt på 
påfarten till Inre ringvägen och vidare 
ut i världen. 

Cykla till jobbet eller ta en tur på 
stigarna i Bulltofta rekreationsområde. 
Heja vardagsmotionen!

Välkommen hem 
Med Brf Aero bebygger Midroc sin sista tomt 
i Bulltofta Friluftsstad och det blir en fin final. 
Med som mest sju våningar sträcker huset sig 
stolt mot skyn och den vita och gröna paletten gör 
vägbeskrivningen ”hörnet Ahrenbergsgatan och 
Elsa Anderssons gata” överflödig. 

De 35 bostadsrätterna omfattar alltifrån en 
etta på 38 kvm med uteplats till en fyra på hela 
100 kvm. Vilken bostad du än väljer, får du en 
planlösning som maximerar inte bara ytan utan 
också upplevelsen av rymd och luft. Stort arbete 
har lagts på att skapa en generös fönsterhöjd som 
gör att bostaden badar i ljus. Varje detalj är väl 
genomtänkt och noga utvald för att du alltid ska 
känna lite hemlängtan. 
 
Högsta drömmen 
På sjunde våningen finns en fantastisk fyra på 
hela 100 kvm med en balkong, två terrasser och 
en milsvid utsikt. Här har allt gjorts för att du ska 
tappa hakan. Det stora sovrummet har en enorm 
skjutdörrsgarderob, inredd för att exponera dina 
kläder, skor och accessoarer på det där drömsättet. 
Dessutom kan du kliva upp från sängen och möta 
morgonen på terrassen åt nordost. Varsågod, dröm 
dig bort, slumra med dörren på glänt och fyll rum-
met med klorofyll innan solstrålarna letar sig in! 
Som inte detta vore nog, har det stora badrummet 
fönster med ljuvligt dagsljusinsläpp. God morgon!

Gå gärna in på brf-aero.se och titta närmare 
på bostäderna. Med hjälp av vår fiffiga  
bostadsväljare klickar du på respektive  
bostad och får se planritningar och priser.

Sa
lle

ru
p

sv
ä

g
e

n

Elsa Anderssons gata

Brf Aero
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Fram till 1970-talet låg Bulltofta flygplats här.  
I mitten av 1980-talet förvandlades startbanor 
och hangarer till ädellövträd, dungar, hagar, 
blomsterängar, gräsfält, sjöar och dammar. 
Radartornet blev raststuga och ett motionscenter 
anlades. För extra vetgiriga och i mångfaldens 
namn skapades ett arboretum, en botanisk träd- 
trädgård i miniformat med många exotiska träd. 

Parken är också världens första som i möjligaste 
mån sköts ekologiskt. Till exempel klipps större 
delen av både kortgräset och ängarna med hjälp 
av två ardennerhästar som dragare för gräs-
klipparen. Kor betar på vissa ytor för att hålla 
växtligheten nere. Tillsammans bidrar de till 
biologisk mångfald. 

Malmö kallas parkernas stad – och Bulltofta rekreationsområde 
är parkernas park. Här får du Slottsparken, Kungsparken och 
Pildammsparken på ett bräde men med all betoning på det 

naturliga och aktiva.

Kom närmare grönskan

Titta gärna på Cirkusplatsen, scenen för många 
motionspass. I parken kan du även spela fotboll, 
tennis, basket, landhockey eller till och med 
cricket. Vid och i motionscentret finns plats för 
utegym, yoga, gympa och innegym. Vill du vara 
mer lekfull kan du utmana vännerna på södra 
Sveriges största bangolfbana eller på frisbeegolf- 
banan. Vintertid fungerar backarna som pulka- 
och skidbacke. Föredrar du snön på längden kan 
du sträcka ut dig på 1,8 km lättåkta spår – och 
hyra utrustningen på motionscentret. Fattas 
snö finns det även rullskidor att hyra. Det är 
inte bara människor som trivs här. Området är 
rikt på djurliv, framförallt fåglar – hela 35 arter 
häckar här. Dags att skaffa specialkikare?

BANGOLF
5 MIN

PULK ABACKE
7 MIN

FÖRSKOL A
4 MIN

BUSSHÅLLPL ATS
5 MIN

BUSSHÅLLPL ATS
3 MIN

ARBORETUM
8 MIN

UTS IK TSPL ATS

TENNIS
5 MIN

UTEGYM
4MIN

HANDEL
3 MIN

BRF
AERO

Inre Ringvägen

Sallerupsvägen

MOTIONSCENTER
5 MIN

FOTBOLL
6 MIN

FR ISBEEGOLF
6 MIN

BASKET
5 MIN

Österlenvägen

SL INGOR
2,5 & 5KM

BANK
1 MIN
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Snöra på dig löpardojorna eller 
vinterkängorna och ge dig ut. 
Här finns massor med trevliga 
saker att göra och upptäcka. 



Fungera väl i sammanhanget men stick ut en aning. Skapa en 
estetisk och harmonisk pricken över i. Ta tillvara alla kvaliteter 
som gör dig som arkitekt stolt. Midrocs brief till Jais Arkitekter 

har landat väl vid det före detta flygfältet. 

Ark i tektur som höjer bl icken 

”Brf Aero är ett blickfång. 
Gestaltningen är lite edgy 
och mycket grön. Som  
arkitekt är det viktigt att rita 
hus som är estetiskt tilltalande, 
men jag vill också skapa 
hem där jag själv skulle 
kunna tänka mig att bo.”

Elena Karterud,  

arkitekt SAR/MSA, Jais Arkitekter

Jais Arkitekter har ritat många hus åt Midroc i 
Bulltofta Friluftsstad. Där tidigare paletten var 
framförallt vit, svart och beige, är Brf Aero nu 
färgklicken i sammanhanget. I gatuplan finns 
smaragdgrönt glaserat tegel med vita fogar. 
Skiffer som skiftar vackert i grågrönt, vitt tegel, 
partier av ljus ek och smäckra balkongräcken eller 
grönlaserade spaljéer skapar en fräsch, lummig 
och närmast organisk känsla. 

Silhuetten höjer sig över mängden i kvarteret. 
Med tornets sju våningar och annorlunda vinklar 
är Brf Aero ett distinkt landmärke som både syns 
och bjuder boende på de översta våningarna på en 
sällsynt fin utsikt. Genom att fasaderna innehåll-
er vertikala plattor och höga fönster understryks 
höjden ytterligare, oavsett om du bor jordnära 
eller har mer högtflygande planer.

Tanken är att Brf Aero ska upplevas som en 
välkomnade portal från rondellen och in till hela 
kvarteret. Innergården och ljuset därifrån skymtar 
via gatuplanets genomgående entré.  

Stor möda har även lagts på att entréer och trapp-
hus att ska kännas välkomnande och spegla inte 
bara bostädernas utan hela stadsdelens kvaliteter. 

Luften är fri
Det är en konst att skapa arkitektur med djärv 
estetik som samtidigt tar hänsyn till hur jordnära 
människor lever och verkligen vill ha det. Jais  
Arkitekter lyckas gång på gång. Kanske för att 
deras bakomliggande filosofi är att de ritar bo- 
städer där de mycket väl skulle kunna tänka sig 
bo själva. 

Som namnet antyder kännetecknas huset, plan-
lösningarna och varje enskilt rum av luftighet. 
Med 2,6 m i de flesta bostäderna och hela 3 till 
3,2 m i bottenvåningens bostäder är takhöjden 
mer, eller till och med mycket mer, än standard. 
Effekten är att ditt hem känns ljust och rymligt – 
och kvadratmetrarna som fler. Detta accentueras 
ytterligare av det naturliga flödet, öppna sociala 
ytor och gott om förvaring. Plats för dig, familj 
och vänner och alla dina saker med andra ord!
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Rymd, l jus  
och luf t  i  kubik

Merparten av bostäderna är genomgående, men 
byggnadens spännande arkitektur och vinklar 
möjliggör även gavelbostäder med utsikt åt tre 
håll och härliga hörnbostäder. Allt för att fånga 
dagsljuset, bjuda på variation och passa olika 
personligheter.

Fina siktlinjer och trevliga öppna sammanhang, 
ger inte bara överblick utan skapar också rum 
som är lätta att möblera, använda och trivas i.

Så vitt du vet
Upplevelsen av ljus, rymd och luft understryks 
ytterligare av vita väggar, ekparkett, generösa 
fönster och natursten som fönsterbänkar. Den 
rena paletten är en perfekt fond där din personliga 
stil kan lysa med möbler, mattor, konst och andra 
inredningsdetaljer. I Brf Aero har du dessutom 
möjlighet att göra en mängd tillval och kostnads-
fria val som förvandlar bostaden till just ditt hem. 

Stora fönster med härligt 
ljusinsläpp, en genomtänkt 
planlösning som skapar ett 
naturligt flöde – plus massor 
av smart förvaring. I Brf Aero 
kompromissas det varken 
med trivsel eller funktionalitet.

Inbjudande lugn
Hallen välkomnar med plats att både sparka av sig 
skorna och praktisk förvaring där du får undan både 
dem och jackan. Direkt har du en fin siktlinje in i 
bostaden som, ett par kliv in, öppnar upp sig för  
dina fötter. 

Vardag och fest
I samtliga bostäder är kök, matplats och vardagsrum 
placerade i en öppen planlösning som skapar en flexibel 
social yta där familj och vänner kan mötas. I direkt  
anslutning finns alltid en stor balkong eller uteplats, 
vilket gör det lätt att duka upp för middag, mingel och 
mys utomhus årets varma månader. Eller varför inte 
duka upp varm choklad här i januari?

Rymliga balkonger, terrasser och 
uteplatser förlänger ditt hems  
sociala ytor – och ljuset året om.

Generösa fönsterpartier, ofta i flera 
väderstreck maximerar ljusinsläppet  
och den luftiga känslan i vardagsrum, 
kök och matplats.
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Smak för det goda
I köket har du bra utrustning med induktions-
häll och mikro, diskmaskin och ordentliga 
arbetsytor som ger plats åt din fantasi både när 
du ska laga frukost för en eller festmåltid för 
många. Skåpsluckor och maskiner går i vitt, 
bänkskivor i grått eller svart och golvet är en 
klassisk ekparkett. Tillsammans med snygga 
accenter och spotlights inspirerar det till mat-
glädje och gästfrihet.

Krydda med personlighet
Grundstandarden är hög och stor omsorg har 
lagts på att välja ut material, utrustning och in-
redning som inte bara är praktiska och estetiska 
utan som också håller år efter år. 

Grundstandarden är hög  
med material som håller 
länge, både estetiskt och 
funktionellt. Du kan också  
sätta din personliga prägel 
på ditt nya hem genom en 
rad olika tillval och kostnads-
fria val som speglar din smak.
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Ditt sovrum är placerat och disponerat så att 

det ska vara lätt att komma till ro och underbart 

att vakna. Vill du sätta extra piff? Fundera på en 

fondvägg! 

I badrummet är allt placerat för att se elegant ut, 
vara lättstädat och frigöra yta. Kakel, porslin och 
kommod går i vitt. Tillsammans med duschvägg 
i klarglas och klinkergolv skapar det en fräsch 
atmosfär medan komfortvärme i golvet gör det 
ombonat och mysigt. Belysning i taket och 
ordentlig belysning över spegeln underlättar både 
rakning och make-upen. Här finns dessutom 
egen tvättmaskin och torktumlare eller kombi-
maskin så att du kan tvätta precis när det passar dig. 

Var sak på sin plats
Din bostad är utrustad med gott om förvaring för 
sådant du använder varje dag. De stora sovrum-
men har skjutdörrsgarderober eller en rymlig 
klädkammare. Kök har ordentligt med skåp och 
lådor. Plus att du har ett personligt förråd i källa-

ren för prylarna du behöver mer sällan eller som 
du vill stuva undan för säsongen, som skidorna 
eller golfbagen. I direkt anslutning till husets 
entré finns också ett förråd där du kan ställa 
barnvagnen så den inte tar plats i ditt hem.

Motion och miljö 
För att uppmuntra ett grönt och hälsosamt sätt 
att ta sig fram finns det rejält med platser att 
ställa cykeln. Välj mellan innergården eller husets 
låsbara cykelgarage, där det också finns en verk-
stad där du kan meka med din hoj. Om du har bil 
kan du hyra parkeringsplats i P-huset i grann-
kvarteret. Även gästparkering finns i närheten.

Genomgående stora kval i teter

Från golv till tak i Brf Aero får du detaljer och material som  
förgyller din vardag och som stavas livskvalitet. Med andra 

ord: sådant som får dig att trivas länge och väl.

Hitta rätt lätt! Ett tips för 
garderoben: häng färg- 
koordinerat eller enligt 
jobb, mys, fest med mera.
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Den ljusa paletten accentuerar 
rymden och den fräscha känslan. 
Fyran på sjunde våningen bjuder 
på extra vardagslyx med fönster  
i det stora badrummet. 

Självklart slipper du passa tvättider. Varje 
bostad har tvättmaskin och torktumlare eller 
kombimaskin i badrummet.
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Oasen på hemmaplan

De flesta av bostäderna har ingång från generösa entrébalkonger 
med morgonsol. Här går det fint att ställa ut en liten cafémöbel där 
du och grannen kan dela förmiddagskaffet. Blir morgon sedan mid-
dag och kväll, kan grillen gå varm nere på den mysiga innergården.
 

VISSTE DU AT T.. .
Självklart hållbart är Midrocs motto. Det är så vi tänker och arbetar för att du ska  
kunna leva lite grönare. Till exempel bygger vi hus som är energisnåla med material 
som håller länge. I Brf Aero finns solceller på det höga taket som producerar energi.  
På delar av taket används så kallad moss-sedum som fördröjer dagvattenavrinning,  
är klimatsmart och bra för bin, humlor och fjärilar med mera samt är väldigt vackra  
att titta ut på. I både bostaden och miljöhuset har vi sett till att det är enkelt att  
kunna sortera dina sopor för att minska restavfall och öka återvinningen. 

Brf Aero har byggt in möjligheter utöver de 
vanliga att umgås med familj och vänner. Med 
internationellt stuk välkomnar en rymlig entré 
dig med brevlådor, ingång till barnvagns- och 
rullstolsförråd.

Ut och njut
Det gröna temat går igen i full prakt på den lum-
miga innergården där du kan njuta av mängder 
av olika växter. Den rymmer även dels en av-
skärmad del med plats för din solstol och dels en 
trevlig yta med matgrupp där alltifrån sommar-
fikan till kvartersfesten kan dukas upp. Du som 

bor på markplan har uteplats mot gården. Här kan 
du rama in den och samtidigt få utblick genom att 
låta klätterväxter slingra sig över spaljén.

Soligaste läget
De flesta av balkongerna, terrasserna och ute-
platserna är indragna för att skapa en fin privat 
sfär och ge skydd från vinden. Ljus ek på fasaden 
och smäckra balkongräcken markerar platsen och 
förstärker det soliga och rymliga intrycket där du 
allra helst lapar sol på hemmaplan.



Att köpa bostadsrätt

Det är tryggt att köpa bostadsrätt genom Midroc.  
Att köpa en ny bostad är för de flesta en mycket stor 

investering som ger upphov till många frågor att tänka 
igenom och ta ställning till. För att du ska känna trygghet 

i köpprocessen, vägleder vi dig hela vägen fram. 

2. Förhandsavtal
Efter bokningsavtal tecknas 
ett förhandsavtal med bostads-
rättsföreningen. När du tecknat 
förhandsavtal skall ett förskott 
betalas på 10% av köpeskillingen, 
dock högst 150 000 kr.

4. Upplåtelseavtal
En kort tid före tillträdesdagen 
tecknas upplåtelseavtal och du  
blir formellt medlem i bostadsrätts-
föreningen. Senast på tillträdes- 
dagen ska resterande andel av insat-
sen och dina tillval vara betalda.  
Övriga villkor framgår av för-
handsavtalet och andra handlingar.

6. Tillträde
Senast fyra månader före tillträdet 
får du besked om ett definitivt 
tillträdesdatum. I samband med 
överlämningen av nycklarna ska 
ett kvitto på slutlikviden kunna 
uppvisas. Då överlämnar vi dina 
nycklar så att du kan flytta in!

1. Bokningsavtal
När du har bestämt dig för en av  

bostadsrätterna tecknar du ett 
bokningsavtal och i samband med 

bokningen betalas en boknings- 
avgift på 25 000 kronor. Boknings- 
avgiften avräknas handpenningen.

3. Inredningsalternativ
Våra bostäder har genomgående 
god kvalitet och grundstandaren 
är hög. Vi lägger stor omsorg på 

att välja ut sådant som inte bara är 
praktiskt och estetiskt utan som 

också håller år efter år. För att sätta 
din egen prägel på ditt hem finns 
det möjlighet att göra vissa tillval. 

Din säljare kommer att kontakta 
dig när det är dags att göra dina val. 

5. Besiktningar och garantier
Kontroller och besiktningar sker
löpande under byggtiden. Slut- 

besiktningen genomförs med dig 
som kund före inflyttning tillsam-

mans med opartisk besiktningsman. 
Garantitiden är två till fem år efter 

slutbesiktningen. 

Köpprocessen i sex steg

Kvaliteten är god rakt igenom och grundstandarden hög.  
Vi lägger stor möda på att välja inredning, material och 
kulörer som inte bara är praktiska och estetiska utan som 
också håller år efter år. Samtliga av våra leverantörer är 
väletablerade och välkända, så att du kan känna dig trygg 
i dina val. 

Mer än bara 
noga utvalt

NOGA UTVALT

Genomtänkta material, vitvaror och  
produkter just för din bostad – och som du 
inte behöver göra ett aktivt val för att få.

VALET ÄR FRITT

Ytterligare material och produkter som 
kostar lika mycket som standardproduk-
terna. Med andra ord: dessa tillval är 
kostnadsfria. 

DET DÄR EXTRA

Ytterligare möjligheter att sätta din  
personliga touch på inredningen genom 
ännu exklusivare material, vitvaror och 
produkter. Dessa val blir en tillkommande 
kostnad för dig.

Nyfiken på alla härliga valmöljigheter? 
Välkommen in på brf-aero.se. Här pre-
senterar vi löpande förslag på material, 
vitvaror och produkter. Förslagen kan 
förändras över tid, men du får en för-
smak på riktningen och känslan. 
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Hall
Golv: Ekparkett.
Väggar: Målat vitt.
Tak: Målat vitt.

Kök
Golv: Ekparkett.
Väggar: Målat vitt, stänkskydd av kakel.
Tak: Målat vitt.
Maskiner: Kyl och frys alternativt kyl/frys (enligt 
planritning), spishäll, inbyggnadsugn i bänkskåp, 
inbyggnadsmikro, integrerad diskmaskin.
Inredning: Köksinredning från Vedum med vita 
luckor, laminatbänkskiva med två hoar, spot-
lights under väggskåp.
 
Vardagsrum
Golv: Ekparkett.
Väggar: Målat vitt.
Tak: Målat vitt.

Sovrum
Golv: Ekparkett.
Väggar: Målat vitt.
Tak: Målat vitt.

WC/Dusch
Golv: Klinker, komfortgolvvärme.
Väggar: Helkaklade.
Tak: Målat vitt. 
Övrigt: Toalettstol, tvättställ med kommod, 
spegel med hylla/spegelskåp, duschväggar i 
klarglas, handdukstork, handdukskrokar, toa-
lettpappershållare, tvättmaskin och torktumlare 
alternativt kombimaskin (enligt planritningar), 
laminatbänkskiva ovan maskin/maskiner och ett 
väggskåp ovan bänkskiva i flertalet WC/Dusch- 
utrymmen (enligt planritning).

Övrigt
Fönsterbänkar: Natursten.
Innerdörrar: Släta vita.
Takhöjd: Standard takhöjd är 2,6 m. I vissa 
lägenheter högre, se planritningar. 

Rumsbeskr ivning

Grund: Grundläggning utförs med bottenplatta 
av betong. Källare i del av byggnaden.

Stomme: Bärande stomme i betong och stålpelare.

Ytterväggar: Ytterväggar utförs som utfack-
ningsvägg med stålsyll och träreglar med vind-
skiva på utsidan. Tegel och som fasadmaterial, 
inslag av fasadskivor. Schiffer och grönglaserat 
tegel.

Yttertak: Betongbjälklag över lägenheter iso-
lering och tätskikt av papp. Moss-sedumtak på 
delar av tak. Solceller på delar av tak.

Våningsbjälklag: Prefabricerade plattbärlag 
vilka pågjuts på plats efter förläggning av
installationer.

Lägenhetsskiljande väggar: I huvudsak av 
betong, alternativt regelstomme med isolering
och gips.

Innerväggar: I huvudsak plåtregelstomme med 
gipsskivor.

Entrédörrar: Säkerhetsdörr.

Fönster: Fönster i 2 +1 glaskonstruktion

Uppvärmning: Fastigheten ansluts till fjärr- 
värmenätet via värmeväxlare i teknikutrymme
i källarplan Värmen distribueras vidare till 
lägenheterna via radiatorer.

Ventilation: Lägenheterna ventileras med ett 
mekaniskt till- och frånluftsystem med återvin-
ning som genererar energibesparingar avseende 
uppvärmningen. Lägenhetsaggregat. 

El: Gemensamt fastighetsabonnemang med 
separat mätning och debitering för respektive
lägenhet.

Vatten: Gemensamt fastighetsabonnemang med 
separat mätning av varmvatten och debitering av
varmvattenförbrukning för respektive lägenhet.
Förbrukning av kallvatten ingår i månadsavgiften.

Bredband, tele, tv: Fastighetsnät med grund-
utbud tv, bredband och anslutning IP-telefoni. 
Grundavgiften för bredband, tv och telefoni 
tillkommer utöver månadsavgiften.

Parkering: Parkeringsmöjligheter finns i närlig-
gande p-hus mot en avgift.

Cykel: Cykelparkering i cykelrum på entréplan 
och på innergården.

Miljörum: Ett miljörum finns i entréplan.

Barnvagn/Rullstol: Ett rum i entréplan finns 
för förvaring barnvagnar/rullstolar.

Lokal: En lokal finns i entréplan. 

Förråd: Lägenhetsförråd finns i källare.

Innergård: Bostadsrättsföreningen har en egen 
innergård på sin fastighet.

Byggbeskr ivning

2322 BRF AEROBRF AERO



2524 BRF AEROBRF AERO

Våningsplan

Plan 1
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Plan 4
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Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll

Ugn/mikro högskåpU/M

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängare

Avvikande rumshöjd

3 rum och kök

1001

KÖK OCH 
MATPLATS
16 m2

SOVRUM 2
9 m2

SOVRUM 1
14 m2

VARDAGSRUM
24 m2

BALKONG
8 m2 UTEPLATS

10 m2

BAD/
TVÄTT

U/M
DM

F

ENTRÉ

(KPH) G
GST

SG

TM

TT
FTX G

K

Gatufasad mot väster

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

77 m²

•  Lägenhet i markplan med uteplats och balkong åt 
öster respektive väster  

• Kök med plats för matplats 

• Stort sovrum med rymlig skjutdörrsgarderob 

•  Extra hög takhöjd på cirka 3,2 m samt överljus på 
fl era fönster 

1001

3 rum och kök
77 m2

2726 BRF AEROBRF AERO

Våningsplan

Plan 5-6

Plan 7
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Våningsplan 5-6

Våningsplan 7



Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll

Ugn/mikro högskåpU/M

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängare

Avvikande rumshöjd

4 rum och kök

1002

Gatufasad mot väster

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
15 m2

SOVRUM 2
10 m2

SOVRUM 3
10 m2

KLK

SOVRUM 1
15 m2

VARDAGSRUM
20 m2

BALKONG
7 m2

UTEPLATS
9 m2

BH
ca 1000 mm

BAD/
TVÄTT

U/M

DM

F

ENTRÉ

(KPH) GG

G

ST

SG

TM
WC

TT
FTX

K

92 m²4 rum och kök

1002

Gatufasad mot väster

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
15 m2

SOVRUM 2
10 m2

SOVRUM 3
10 m2

KLK

SOVRUM 1
15 m2

VARDAGSRUM
20 m2

BALKONG
7 m2

UTEPLATS
9 m2

BH
ca 1000 mm

BAD/
TVÄTT

U/M

DM

F

ENTRÉ

(KPH) GG

G

ST

SG

TM
WC

TT
FTX

K

92 m²

•  Gavellägenhet i markplan med uteplats och balkong 
åt öster respektive väster

• Ljusinsläpp från tre väderstreck 

• Öppna sociala ytor mellan kök och vardagsrum

• Gäst-wc

•  Sovrum med både klädkammare och 
skjutdörrsgarderob

•  Extra hög takhöjd på cirka 3,2 m samt överljus på 
fl era fönster 

1002

4 rum och kök
92 m2

Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll/Ugn

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängareMikroM

Avvikande rumshöjd

2 rum och kök

1003

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
11 m2

SOVRUM 
13 m2

VARDAGSRUM
14 m2

UTEPLATS
9 m2

BH
ca 1400 mm

BAD/
TVÄTT

DM

ENTRÉ

(KPH)

G

ST

SG

TM

TT

FTX

K/F
M

51 m²

•  Gavellägenhet i markplan med stor uteplats mot 
innergård 

• Öppna sociala ytor mellan kök och vardagsrum

•  Sovrum med extra högt fönster och rymlig 
skjutdörrsgarderob 

• Hög takhöjd på cirka 3 m 

1003

2 rum och kök
51 m2

2928 BRF AEROBRF AERO



Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll/Ugn

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängareMikroM

Avvikande rumshöjd

1 rum och kök

1004

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
10 m²

SOVALKOV 

VARDAGSRUM
15 m²

UTEPLATS
13 m2

BAD/
TVÄTT

DM

ENTRÉ
(KPH)

G

ST

KM

FTX K/F

M

SG

38 m²

• Lägenhet i markplan med stor uteplats mot innergård 

• Öppna sociala ytor mellan kök och vardagsrum

• Avskild del för sovalkov 

• Hög takhöjd på cirka 3 m samt extra höga fönster  1004

1 rum och kök
38 m2

Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll/Ugn

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängareMikroM

Avvikande rumshöjd

1101
1201
1301
1401
1501

2 rum och kök
54 m²
1101
1201
1301
1401
1501

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
11 m2

SOVRUM
14 m2

VARDAGSRUM
17 m2

BALKONG
6 m2

BAD/TVÄTT

DM

ENTRÉ

(KPH)

G

ST

SG

KM

FTX

K/F

M

• Härlig balkong åt sydväst

• Öppna sociala ytor mellan kök och vardagsrum

• Stort sovrum med skjutdörrsgarderob

1101, 1201, 1301, 1401, 1501

2 rum och kök
54 m2

313 0 BRF AEROBRF AERO



Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll

Ugn/mikro högskåpU/M

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängare

Avvikande rumshöjd

3 rum och kök

1102
1202

Gatufasad mot väster

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
16 m2

SOVRUM 2
10 m2

SOVRUM 1
14 m2

VARDAGSRUM
15 m2

BALKONG
8 m2

BAD/
TVÄTT

U/M
DM

F

ENTRÉ

(KPH)G

ST

KLK

SG

TM

TT
FTX

K

72 m²

3 rum och kök

1102
1202

Gatufasad mot väster

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
16 m2

SOVRUM 2
10 m2

SOVRUM 1
14 m2

VARDAGSRUM
15 m2

BALKONG
8 m2

BAD/
TVÄTT

U/M
DM

F

ENTRÉ

(KPH)G

ST

KLK

SG

TM

TT
FTX

K

72 m²

• Stor balkong åt sydväst

• Kök och vardagsrum i öppen planlösning

• Stort sovrum med rymlig klädkammare

1102, 1202

3 rum och kök
72 m2

Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll

Ugn/mikro högskåpU/M

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängare

Avvikande rumshöjd

3 rum och kök

1103
1203

Gatufasad mot väster

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
16 m2

SOVRUM 2
9 m2

SOVRUM 1
14 m2

VARDAGSRUM
24 m2

BALKONG
8 m2

ENTRÉ-
BALKONG

TRAPPHUS

BAD/
TVÄTT

U/M
DM

F

ENTRÉ

(KPH) G
GST

SG

TM

TT
FTX G

K

77 m²

• Härlig balkong åt väster

• Öppna sociala ytor mellan kök och vardagsrum

• Stort sovrum med rymlig skjutdörrsgarderob

1103, 1203

3 rum och kök
77 m2

3332 BRF AEROBRF AERO



Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll

Ugn/mikro högskåpU/M

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängare

Avvikande rumshöjd

4 rum och kök
92 m²
1104
1204

Gatufasad mot väster

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
15 m2

SOVRUM 2
10 m2

SOVRUM 3
10 m2

KLK

SOVRUM 1
15 m2

VARDAGSRUM
20 m2

BALKONG
8 m2

ENTRÉ-
BALKONG

BH
ca 1000 mm

BAD/
TVÄTT

U/M

DM

F

ENTRÉ

(KPH) GG

G

ST

SG

TMWC

TT
FTX

K

•  Gavellägenhet med balkong åt väster

• Ljusinsläpp från tre väderstreck 

• Öppna sociala ytor mellan kök och vardagsrum

• Gäst-wc

•  Sovrum med både klädkammare och 
skjutdörrsgarderob

1104, 1204

4 rum och kök
92 m2

Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll

Ugn/mikro högskåpU/M

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängare

Avvikande rumshöjd

3.5 rum och kök
87 m²
1105
1205
1303
1403
1503

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
17 m2

SOVRUM 2
9 m2

SOVRUM 1
14 m2

FÖRRUM 
7 m2

VARDAGSRUM
21 m2

BALKONG
8 m2

ENTRÉ-
BALKONG

BAD/
TVÄTT

U/M

SK

SK

DM

K

ENTRÉ

(KPH)

G

G

G

ST

KLK

TTTM

FTX

F

3.5 rum och kök
87 m²
1105
1205
1303
1403
1503

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
17 m2

SOVRUM 2
9 m2

SOVRUM 1
14 m2

FÖRRUM 
7 m2

VARDAGSRUM
21 m2

BALKONG
8 m2

ENTRÉ-
BALKONG

BAD/
TVÄTT

U/M

SK

SK

DM

K

ENTRÉ

(KPH)

G

G

G

ST

KLK

TTTM

FTX

F

• Gavellägenhet med balkong åt sydost

• Ljusinsläpp från tre väderstreck 

• Rymligt kök med extra skaff eriskåp

• Öppna sociala ytor mellan kök och vardagsrum

• Förrum med plats för arbetsplats

• Stort sovrum med rymlig klädkammare

1105, 1205, 1303, 1403, 1503

3,5 rum och kök
87 m2

3534 BRF AEROBRF AERO



Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll/Ugn

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängareMikroM

Avvikande rumshöjd

2 rum och kök
46 m²
1106
1206
1304
1404
1504

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
13 m2

SOVRUM
10 m2

VARDAGSRUM
12 m2

BALKONG
8 m2

ENTRÉBALKONG

BAD/
TVÄTT

DM

ENTRÉ(KPH)

G

ST

SG

KM

FTX

K/F

M

• Genomgående lägenhet med balkong åt söder

• Matplats och vardagsrum i öppen planlösning 

• Sovrum mot gård med skjutdörrsgarderob

1106, 1206, 1304, 1404, 1504

2 rum och kök
46 m2

Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll/Ugn

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängareMikroM

Avvikande rumshöjd

2 rum och kök
46 m²
1107
1207
1305
1405
1505

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
13 m2

SOVRUM
10 m2

VARDAGSRUM
12 m2

BALKONG
8 m2

ENTRÉBALKONG

BAD/
TVÄTT

DM

ENTRÉ
(KPH)

G

ST

SG

KM
FTX

K/F

M

• Genomgående lägenhet med balkong åt söder

• Matplats och vardagsrum i öppen planlösning 

• Sovrum mot gård med skjutdörrsgarderob

1107, 1207, 1305, 1405, 1505

2 rum och kök
46 m2

3736 BRF AEROBRF AERO



Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll/Ugn

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängareMikroM

Avvikande rumshöjd

3 rum och kök
72 m²
1302
1402
1502
1602

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
14 m2

SOVRUM 2
7 m2

SOVRUM 1
14 m2

VARDAGSRUM
23 m2

BALKONG
16 m2

BH
ca 900 mm

BAD/
TVÄTT

DM

F

K

ENTRÉ

(KPH)

KLK

G

G

G

ST

TM

TT

FTX

M

•  Gavellägenhet med stor balkong åt två väderstreck

• Ljusinsläpp från tre håll

•  Rymligt vinkelkök med öppna sociala ytor och 
fönster över diskho

• Badrum med ljusinsläpp 

• Stort sovrum med rymlig klädkammare 

1302, 1402, 1502, 1602

3 rum och kök
72 m2

Mindre avvikelser  
i planlösningen 
kan förekomma

0 1 2 3 4 5 m

Skala 1:100

KylK

FrysF

DiskmaskinDM

KombimaskinKM

GarderobG

SkjutdörrsgarderobSG

KLK Klädkammare

Entré

FTX LägenhetsaggregatInduktionshäll

Ugn/mikro högskåpU/M

StädskåpST

Städ i skjutdörrsgarderobST

TvättmaskinTM

TorktumlareTT

Kyl/FrysK/F

(KPH) Plats för klädhängare

Avvikande rumshöjd

4 rum och kök
100 m²
1601

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
MATPLATS
20 m2

SOVRUM 1
15 m2

SOVRUM 2
7 m2

HALL

SOVRUM 3
9 m2

MOSS-SEDUMTAK

VARDAGSRUM
22 m2

BALKONG
20 m2

BALKONG
6 m2

BALKONG
15 m2

BH
ca1500 mm

BAD/
TVÄTT

WC/
DUSCH

U/M

DM

F

ENTRÉ

KLK

(KPH)

G

G

G

G

ST

SG

TM

TT
FTX

K

4 rum och kök
100 m²
1601

Gatufasad mot söder

Elsa Anderssons gata

A
hr

en
be

rg
sg

at
a

KÖK OCH 
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20 m2

SOVRUM 1
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22 m2

BALKONG
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•  Ljus lägenhet med penthousekänsla 

• Tre balkonger åt olika väderstreck för sol hela dagen

•  Kök och vardagsrum med utgång till två av 
balkongerna 

• Badrum med ljusinsläpp 

• Gäst-wc med dusch

•  Stort sovrum med rymlig skjutdörrsgarderob och 
utgång till balkong 

• Klädkammare i anslutning till entrén

1601

4 rum och kök
10 0 m2

3938 BRF AEROBRF AERO



Midroc Proper t ies AB
Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö

midrocbostad.se

Vi finns i de lägen människor söker sig till och
erbjuder det bekväma vardagslivet med projekt
som sticker ut i mängden. Vi älskar att omvandla 
drömmar till möjligheter. Redan från början  
är design och funktion väl genomtänkt för att 
passa din livsstil, hur den än ser ut. Bostäderna 
präglas av god funktion med omsorg om detaljer 
för ett väl fungerande vardagsliv. Du kommer 
antagligen att tilltalas av att din nya bostad inte 
ser ut som alla andra och njuta av närheten till 
aktiviteter och service så som kommunikationer, 
skolor, förskolor och handel. Midroc Properties 

utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella 
lokaler och bostäder. Fokus är inriktat på Skåne, 
Småland, Stor-Stockholmsområdet och Uppsala. 
Midroc Properties ingår i Midroc Europe som 
bedriver verksamhet inom områdena fastighet, 
bygg, industri och miljö. Verksamheten är 
internationell med Sverige som utgångspunkt. 
Antalet medarbetare är 4 200 och omsättningen 
11,4 miljarder kronor.

Är det drömboendet du söker?
Välkommen till Midroc.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Broschyren är framtagen i ett tidigt skede och innehåller inspirations-

bilder där även möbleringen är inspiration och ej ingår i leverans. Avvikelser kan senare förekomma bland annat 

avseende ytangivelser, material och metodval, varför broschyren inte är en kontraktshandling.

Maria Dahl, Reg. Fastighetsmäklare
Våningen & Villan
Mobil: 0708-17 58 96
Telefon: 040-98 11 77
maria.dahl@vaningen.se

Bostäder för l ivet du
vi l l  leva, var je dag

Vill du veta mer? 
Kontakta mig!

Together
to get there


