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Välkommen att komma närmare naturen.  
Snöra på dig skorna och spring en runda innan 
frukost. Kanske läge att skaffa hund? Samla ihop 
vännerna och spela brännboll på helgen. Oavsett 
takt och sällskap, kan du alltid fylla lungorna 
med luft och sinnet med lugn här. Sommartid 
råmar kossorna i hagarna, grodorna kväker i 
dammarna och du kommer snart att känna igen 
korsnäbben som håller till i lärkträden. Även 
när dagarna är korta och mörka finns det något 
naturligt som gör din fritid lite rikare.

Naturen strax utanför dörren, närheten till stan, arkitekturen 
med trivseln i första rummet och ljuset som bara söder-  

och västerläge kan erbjuda. Nya möjligheter skapas nu när 
Bulltofta Friluftsstad kompletteras med Brf Vingen.

75 hektar k lorofyl l  och  
fågelkvit ter ingår
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Bulltofta Friluftsstad erbjuder det mesta som får 
vardagen att fungera. Bank, bensin, burgare och 
butik med brett utbud och generösa öppettider 
ligger bara ett par minuters promenad från ditt 
kvarter. Ytterligare några minuter bort har du  
mer service och fler butiker. Det är inte heller 
långt till förskolor och skolor upp till nian. 

Läget är till och med bra när du vill ta dig till 
city och vidare. Här finns fina cykelbanor som 
tar dig tryggt till centrum på en kvart, bussen 
stannar drygt 500 m från din dörr och du kör 
snabbt till påfarten till Ringvägen.

Söder om parken är det soligaste läget
Midroc bygger 69 bostadsrätter längs Elsa  
Anderssons gata. Det blir framförallt en mix av 
olika tvåor, men också treor och ett par ettor. 
Från de minsta bostäderna på 49 kvm till de 
största på 85 kvm maximerar planlösningarna 
känslan av rymd, ljus och luft. Det är smart och 
snyggt in i minsta detalj. Här kan du dessutom 
njuta av en egen uteplats eller balkong i söder 
eller väster. 

Matbutiken ligger bara några minu-
ters promenad bort. Är du sugen på 
burgare är du där på ett nafs.

Det är lätt att busspendla till jobbet 
härifrån. Kör du bil är du snabbt på 
Ringvägen.

Du cyklar till stan på en kvart och på 
stigarna i Bulltofta friluftsområde kan  
du få upp pulsen ytterligare ett snäpp. 

Sallerupsvägen

Hus 3 Hus 2
Hus 1

Elsa Anderssons gata
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Det är svårt att tro att Bulltofta rekreations- 
område var en av Europas viktigaste flygplatser 
en gång i tiden. Idag bjuder denna gröna jätte  
på lövskog, dungar, hagar, blomsterängar, gräsfält, 
sjöar och dammar där fåglar, grodor och andra 
djur samsas. Hela parken är som gjord för pro-
menader, picknickar och pulshöjare. 

Gillar du att spela fotboll, tennis, basket eller 
landhockey är det bara att ta plats på plan. Vill du 
pumpa muskler rekommenderas utegymmet som 
ligger vid motionscentret, som även har ett väl- 
utrustat gym inomhus. Parken rymmer även södra 
Sveriges största bangolfbana och en utmanande 
frisbeegolfbana. På vintern kan du ha barnsligt 
kul i pulkabacken eller ha det glatt i skidspåret.

Brf Vingen är granne med Malmös i särklass största park.  
Här har du Slottsparken, Kungsparken och Pildammsparken. 

Tillsammans. Men på ett mer naturligt sätt.

Naturen l igger för dina föt ter 

Du kan också motionera hjärnan genom att  
vidga vyerna från utsiktsplatsen eller skåda  
de runt 30 fågelarterna som håller till i parken.  
Eller varför inte gå på upptäcktsfärd i arboretumet, 
en botanisk träd-trädgård i miniformat?

En ny del av Malmö
Söder om Bulltofta rekreationspark växer just 
nu en ny levande stadsdel fram med bostäder, 
service och handel som kompletterar den 
tidigare villabebyggelsen. Bulltofta Friluftsstad 
beräknas stå helt klart 2021 och kommer att 
bli som en liten mysig småstad i storstaden. 
Redan idag finns det gott om förskolor och 
grundskolor, servicebutiker och annan handel 
i och nära området.

Året runt finns något att göra 
utanför knuten för både stora 
och små. Det finns inget dåligt 
väder, eller hur?

BANGOLF
5 MIN

PULK ABACKE
7 MIN

FÖRSKOL A
4 MIN

ARBORETUM
8 MIN

UTS IK TSPL ATS

TENNIS
5 MIN

UTEGYM
4MIN

HANDEL
3 MIN

BRF
VINGEN

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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Det är en konst att skapa arkitektur med intressant estetik  
som samtidigt tar hänsyn till hur människor lever och 

verkligen vill ha det. 

Ark i tekten har ordet ”Brf Vingen erbjuder  
effektiva bostäder med 
höga boendekvaliteter. 
Även mindre ytor känns 
rymliga, trivsamma och 
dynamiska. Läget vid 
parken tillsammans med 
den soliga innergården  
är dessutom guld värt.”

Jonas Johansson,  

arkitekt SAR/MSA, Jais Arkitekter

Som ansvarig arkitekt bakom de första etapperna 
i kvarteret, var Jonas Johansson på Jais Arkitekter  
välbekant med området. Grundpelarna var 
desamma: att skapa en trivsam, trygg och väl- 
komnande miljö där det är lätt att ha det bra 
tillsammans med vänner, familj och grannar. 

– Som arkitekt vill man förstås rita något man 
kan stå för estetiskt. För mig personligen är det 
också viktigt att skapa hem där jag själv skulle 
kunna tänka mig att bo. 

Utmaningen var att få kvarteret att harmoniera 
men ändå skapa något nytt för Brf Vingen. 
Resultatet är en finstämd komposition.

– Vi jobbade vidare med kontrasterna i kulörer 
och ytor. Vitslammat tegel kombineras med gråsvart 
tegel och mörka ytterdörrar. Där människor vistas 
och rör sig mest, vid entréerna, entrébalkongerna 
och på balkongerna används både ett litet indrag i 
fasaden och skivor med trästruktur i varma nyanser 
för en ombonad känsla.

Arkitekturen har potential att bli en modern 
klassiker. Gestaltningen med de noga utvalda 
ro busta och rustika materialen tål tidens tand 
estetiskt och hållbarhetsmässigt. Även hantverket 
har fått utrymme. Teglet är till exempel platsmurat, 
vilket skapar ytterligare designdimensioner och 
ett eget uttryck. 

Brf Vingen ligger längs en lugn liten lokalgata. 
Bostäderna i markplan har sin entré direkt ut mot 
gatan, övriga har entrébalkong. 

– Stor omsorg har lagts på att skapa trevliga 
entréer som bidrar till gatulivet. I markplan finns 
det en låg mur och ett litet trappsteg, vilket ska-
par en privat zon. Tanken är att du ska känna  
”nu är jag hemma” när du tar klivet in och upp. 
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Hem, l jusa hem

De flesta av bostäderna i Brf Vingen är tvåor, från  
49 till 65 kvm. Utöver det finns treor på 79 till 89  
kvm samt ett par ettor på hela 49 kvm. Genomtänkta 
planlösningar gör ytorna effektiva och rummen lätta  
att möblera, använda och trivas i. 

Det enkla är det sköna
Att människor mår bra av ljus är ingen nyhet. I Brf 
Vingen maximeras upplevelsen med vita väggar, 
ekparkett, generösa fönster, spotlights i taket och ljus 
natursten på fönsterbänkarna. Söder- och västerläget 
gör förstås sitt till, med mängder av dagsljus. Dessutom 
skapar den rena och enkla känslan en fin fond där din 
personliga stil kan lysa.

Ordning och reda 
Hallen är välkomnande och försedd med svängrum och 
smart förvaring som gör att du slipper stök med skor 
och jackor. Varje bostad har dessutom förråd i hemmet, 
så du lätt kommer åt allt det där du inte använder varje 
dag samtidigt som du har koll på dina saker. 

Uppdukat för mys 
I de flesta av bostäderna är vardagsrummen placerade 
med utsikt över innergården. Det gör det lite enklare 
att göra balkongen eller uteplatsen till en förlängning 
av hemmets sociala ytor för mys och mingel. 

Kvadratmeter som bjuder massor 
av rymd, ljus och luft. Genom- 
gående planlösningar som  
skapar ett naturligt flöde, fria 
siktlinjer och självklara funktioner 
i varje rum. Rejält med förvaring 
därtill. Kvaliteter som gör att det 
är lätt att känna sig som hemma.

Generösa fönsterpartier och i vissa  
av bostäderna även fönster i flera  
väderstreck maximerar ljusinsläppet  
och den luftiga känslan.
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En smakfull miljö
Köket är genomtänkt med ordentliga arbetsytor där 
du kan svänga ihop allt från en god start på dagen 
eller laga en mysig söndagsmiddag tillsammans med 
nära och kära. För att krydda med extra rymd är in-
redningen ljus med några utvalda accenter. Skåpsluck-
orna och maskinerna går i vitt, bänkskivor i grått eller 
svart och golvet är en klassisk ekparkett. Tillsammans 
med spotlights i taket skapar det en smakfull miljö 
som gör det kul att laga mat.

Plats för personlighet
Grundstandarden är hög och stor omsorg har lagts 
på att välja ut material, utrustning och inredning som 
inte bara är praktiska och estetiska utan som också 
håller år efter år. I Brf Vingen har du dessutom möj-
lighet att göra egna tillval som gör ditt hem ännu mer 
personligt. Ta gärna en titt i vår inredningsguide!

Vill du sätta din personliga 
prägel på ditt nya hem? I den 
separata inredningsguiden 
visas alla härliga möjligheter. 
Gillar du stilen här kan du välja 
även grått, beige, blankt eller 
matt kakel. Föredrar du rostfria 
handtag på skåp och lådor 
istället för pushhandtag som  
på bilden finns självklart det.
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Rymliga balkonger i soligt 
läge förlänger vardags-

rummet – och sommaren.

Picknick i parken med kompisarna eller fika 
på tu man hand hemma på balkongen? I Brf 
Vingen är det lätt att vara social och njuta av 
naturens skiftningar oavsett om du är en riktig 
hemmakatt eller en inbiten friluftsmänniska.



Bekänn färg eller så vitt du vet? Gör tillval och 

påverka hur ditt färdiga hem ska se ut. Till ett 

fast pris kan du till exempel välja skjutdörrar till 

garderoberna, typ av bänkskiva i köket eller färg 

på skåpsluckan i badrummet. Ett sätt att skapa 

djup och dynamik i dina rum är att göra som 

ovan och addera en fondvägg.

I badrummet är allt placerat för att vara lättstädat 
och frigöra yta. Kakel, porslin och kommod går 
i vitt. Tillsammans med glasklar duschvägg och 
grå, svart eller beige klinkergolv skapar det en 
fräsch atmosfär. Spotlights i taket och ordentlig 
belysning över den infällda 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. 

Allt på plats
Finns det något som för mycket förvaring? I Brf 
Vingen finns det gott om plats för både sådant 
du använder varje dag och prylarna du behöver mer 
sällan. I hallen och sovrummen finns garderober 
med gott om utrymme och köken har ordentligt 
med skåp och lådor. 

Du har även ditt personliga förråd i bostaden,  
ett tryggt och praktiskt sätt att hålla koll och inte 
samla på sig onödiga prylar.  

Cykeln ställer du vid cykelstället vid gårdens 
entré eller i husets låsbara cykelgarage. Om du 
har bil kan du hyra parkeringsplats i P-huset i 
grannkvarteret. Dessutom finns det 28 besöks-
parkeringar på gården – perfekt för gäster eller 
när du har storhandlat. 

Ren njutning

Små detaljer gör stor skillnad för helhetsintrycket. I Brf Vingen 
har det som verkligen gör vardagen och hemmet enkelt och 
trivsamt valts noga.

Ett tips för att lätt hitta i din garderob är att 
antingen hänga kläderna färgkoordinerat 
eller organisera efter funktion – jobb, mys, 
fest med mera.
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Lugnet kompletterar den vilda naturparken i närheten.  
Målet har varit att få in så mycket grönt som möjligt, men  
i tämjda former. Några av sittplatserna är under tak, perfekt 
om du älskar ljudet av regndroppar eller vill förlänga ute 
säsongen. För visst går det att grilla året runt!

Vill du inte vara ute på innergården, får du solgass mest hela 
dagen hemma på din balkong eller uteplats. Båda är delvis 
indragna, vilket skapar mys och lite skydd från vind.

Oasen på hemmaplan

Brf Vingen har tre egna uteplatser 
som badar i sol tack vare söderläget. 
Dessutom har du tillgång till kvarterets 
innergård med mjuka gröna ytor, 
gräsmattor och fruktträd. Häckarna 
skapar tre naturliga uterum där du 
kan grilla, leka med barnen, umgås 
med vänner och grannar – eller göra 
precis ingenting. 

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 Vingen återvinns luften. Här används också 
sedumtak så mycket som möjligt – klimatsmart 
och bra för bin, humlor och fjärilar med mera. 



1. Bokningsavtal
När du har bestämt dig för en av bostadsrätterna
tecknar du ett bokningsavtal och i samband med
bokningen betalas en bokningsavgift på 15 000
kronor. Bokningsavgiften avräknas handpenningen.

2. Förhandsavtal
Efter bokningsavtal tecknas ett förhandsavtal 
med bostadsrättsföreningen. Då betalar du 
100 000 konor som ett förskott av köpeskillingen. 

3. Inredningsalternativ
Det är möjligt att göra vissa tillval. Din säljare 
kommer att guida dig genom tillvalsprocessen.

4. Upplåtelseavtal
I det fjärde steget tecknas ett upplåtelseavtal. Då
blir du formellt medlem i bostadsrättsföreningen
en kort tid före tillträdesdagen. Senast på tillträdes-
dagen ska resterande andel av insatsen vara betald. 
I samband med överlämningen av nycklarna ska ett 
kvitto på slutlikviden kunna uppvisas. Årsavgiften 
till föreningen betalas månadsvis i förskott, från
och med tillträdesdagen. Övriga villkor framgår av
förhandsavtalet och andra handlingar, till exempel 
den ekonomiska planen och bostadsrättsföreningens 
stadgar, som du tar del av innan du undertecknar 
förhandsavtalet.

5. Besiktningar och garantier
Kontroller och besiktningar sker löpande under
byggtiden. Slutbesiktning genomförs före inflyttning  
av en opartisk besiktningsman. Du kallas till slut- 
besiktning tillsammans med minst en representant 
från bostadsrättsföreningens styrelse och entreprenör. 
Garantitiden löper under fem år efter slutbesikt- 
ningen. Garantibesiktningen tar upp fel som inträf-
far efter inflyttningen och som besiktningsmannen 
anser att entreprenören är ansvarig för. För ytskikt
som golv och väggar gäller 2 års garantitid.

6. Tillträde
Senast fyra månader före tillträdet får du besked
om ett definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen 
träffas vi i din nya bostad. När du bekräftat att 
slutbetalning av insats och eventuella inredningsval 
är gjort, överlämnar vi dina nycklar så att du kan 
flytta in.

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. Lite förenklat beskriver vi köpprocessen i sex steg:

At t  köpa bostadsrät t
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Hall
Golv: Ekparkett, klinker på yta innanför dörren  
i de lägenheter med ingång utanför trapphus.
Väggar: Målat vitt.
Tak: Målat vitt.

Kök
Golv: Ekparkett.
Väggar: Målat vitt, stänkskydd av kakel.
Tak: Målat vitt, spotlights.
Maskiner: Kyl och frys alternativt kyl/frys  
(enligt planritning), spishäll, inbyggnadsugn  
i bänkskåp, inbyggnadsmikro, integrerad 
diskmaskin. 
Inredning: Köksinredning höjd 2,25 m med vita 
alternativt gråa luckor, laminatbänkskiva med två 
hoar, spotlights 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, spotlights.
Övrigt: Toalettstol, tvättställ med kommod, 
spegel med hylla under, duschvägg, elhandduks-
tork, handdukskrokar, toalettpappershållare, 
tvättmaskin och torktumlare alternativt kombima-
skin (enligt planritningar), laminatbänkskiva ovan 
maskin/maskiner, ett väggskåp ovan bänkskiva.

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

Rumsbeskr ivning

Grund: Grundläggning utförs med bottenplatta 
av betong.

Stomme: Bärande stomme i betong och stålpelare.

Ytterväggar: Ytterväggar utförs med tegel och 
slammat tegel som fasadmaterial, med inslag av 
fasadskivor.  

Yttertak: Betongbjälklag över lägenheter med 
ovanpåliggande takstolar i trä och tätskikt av 
papp. Sedumtak på delar av tak och på miljöhus. 

Våningsbjälklag: Prefabricerade betongbjäl-
klag vilka pågjuts på plats efter förläggning av 
installationer.

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

Innerväggar: I huvudsak regelstomme med 
gips, alternativt betong.

Entrédörrar: Säkerhetsdörr.

Fönster: Lågenergifönster.

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

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

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 
närligg ande p-hus mot en avgift.

Cykel: Cykelparkering i cykelrum och på gården. 

Miljörum: 3 st miljörum finns.

Innergård: Bostadsrättsföreningen har 3 st egna 
uteplatser på sin fastighet samt nyttjanderätt av 
grannfastighetens innergård.

Byggbeskr ivning
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Midroc Proper ty Development 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 3 600 och omsättningen 
6,7 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


