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MILJÖBYGGNAD SILVER



• På intilliggande Masttorget 
finns all närservice som 
behövs för en enklare vardag. 
Här ligger också trevliga 
restauranger och caféer. 

• Här finns allt för en sund och 
hållbar livsstil. En morgontur 
längs havet, en padelmatch 
över lunchen eller ett 
gympass efter jobbet? 

• Endast en kort promenad/
cykeltur bort från centrala 
Malmö.

 
Välkommen till 

Västra 
Hamnen



Butikslokal med 
högt i tak

FASTIGHETEN & LOKALEN

• Bra skyltmöjligheter och 
generöst ljusinsläpp med 
fönster från golv till tak mot 
Mastgränd.

• Generös takhöjd om 2,7 m.

• Planlösningen möjliggör en 
avdelning av butikslokalen i två 
mindre ytor.

• Lokalen ligger i fastigheten 
Masten 2 som är miljö-
certifierad enligt Miljöbyggnad. 
Med klassningen får bygg-
naden en hög nivå på sin 
miljöprestanda utifrån ett 
livscykelperspektiv.

PentryButiksyta



Masttorget



I hjärtat av 
Västra Hamnen 

& närhet till 
det mesta

DAVIDSHALL

HÄSTHAGEN

Masttorget

Varvsparken

Malmö Slott

Malmö Live

Centralstation

Universitetsholmen

Stapelbädden

Sundspromenaden

Kockum fritid

VÄSTRA HAMNEN

HAMNEN

GAMLA STADEN

DOCKAN

P

OMRÅDET & LÄGET

• Mängder med trevliga 
caféer och restuaranger i 
närområdet.

• Förutom buss runt hörnet 
finns regionala och nationella 
tåg- och bussförbildelser vid 
Malmö Centralstation en kort 
promenad bort.

• Med närhet till havet är det 
aldrig långt till havsutsikt.

Sundspromenaden



Aldrig längre
än fyra minuter

till bra hälsa

TRÄNING & HÄLSA

• Träning som du vill ha det. 
Gillar du att styrketräna, gå på 
pass, spela padel eller yoga? 
I Masthusen har du alltid nära 
till gymet. 

• När andan faller på finns fina 
strandpromenader för båda 
löpning och avkopplande 
promenader.

• Njut av den friska luften 
i parker, utegym eller 
rekreation i Stapelbädden.

Stapelbädden
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Vill du  
veta 
mer? 

Kontakta Martina!
040 - 20 63 49
martina@skandiafastigheter.se


