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Välkommen 
till Västra 
Hamenens  
bästa läge
• 104 kvm nyproducerad  

butiks-, kontors- eller kanske 
cafélokal i Västra Hamnens  
bästa läge.

• Restauranger, träning, all  
tänkbar service och havet  
runt hörnet.

• En del av Sveriges första  
hållbarhetscertifierade  
stadsdel.



Här, i Västra Hamnens bästa 
läge, utvecklar vi förskola, 
mobilitetshus, bostäder och 
butikslokaler, med inflyttning 
2022-2023. 

Förskolan för 160 barn får 
stora, gröna utemiljöer 
på både mark och tak. I 
mobilitetshubben tillför 
vi, förutom bil- och 
cykelparkering, även 
laddstationer, elfordonspooler, 
smarta leveransskåp och 
en cykelservicestation. 
Kvarteret är en del av 
Masthusen, Nordens första 
hållbarhetscertifierade 
stadsdel.



Optimala ytor 
för dina idéer

 PLAN BV - 2021-04-21
SKALA 1:100 ( A4 )

 

 PLAN BV - 2021-04-21
SKALA 1:100 ( A4 )

Kontor

Butik



Masttorget

Varvsparken

Malmö Slott

Malmö Live

Centralstation

Universitetsholmen

Stapelbädden

Sundspromenaden

Kockum fritid

VÄSTRA HAMNEN

HAMNEN

GAMLA STADEN

DOCKAN

P

Perfekt 
läge för  
din nästa  
destination

• Malmö C på 5 minuter med  
buss som går var 10:e minut.

• Malmö by bike och elscootrar 
runt hörnet tar er till  
Malmö C på samma tid.

• Ni är vägg i vägg med det nya  
mobilitetshuset, som bland  
annat erbjuder 238 p-platser,  
elbilspool, elcykelpool,  
cykelservice och leveransrum.

• Nära till gym, padelcenter, simhall 
och  inspirerande löpmiljöer.



All service 
för en  
enklare  
vardag
• På Masttorget finns all  

närservice som behövs  
för en enklare vardag – från  
Ica Maxi till apotek, bibliotek, 
systembolag och restauranger.

• Paket hämtas ut hos Instabox 
som oftast kan erbjuda  
leverans samma dag.



Grannskap  
för nästa  
generation
Er lokal är en del av Masthusen, 
Sveriges enda hållbarhets-
certifierade stadsdel enligt det  
världsledande systemet  
BREEAM Communities. Programmet 
innehåller en mängd krav på hur 
området ska byggas, till exempel 
avseende energiförbrukning, egen 
energiproduktion och odling. En 
annan viktig del är att skapa en tät, 
grön och funktionsblandad miljö 
som är energieffektiv och bidrar till 
ett rikare folkliv.



Vill du veta mer om Stora Varvsgatan 27? 
Kontakta Martina Barisic.  

martina@skandiafastigheter.se | 040-20 63 49


