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Byggstart på nyproduktionsprojekt i
Västra Hamnen!

Svensk Fastighetsförmedling i Malmö har uppdraget att förmedla bostäderna
i Sundprojekts AB:s bostadsprojekt Västra Park i Västra Hamnen.

Västra Park består av två etapper, där den första etappen utgörs av ett
sjuvåningshus i rött skärmtegel med genuin hantverkskänsla. De båda husen
ligger på ett attraktivt läge i Västra Hamnen, i hörnan Einar Hansens
Esplanad och Lilla Varvsgatan.

Efter en mycket bra försäljning under 2019 med stort intresse för projektet är
det nu dags för byggstart för etapp 1 under våren 2020.



- Västra Park har varit ett väldigt roligt projekt att jobba med säger Tobias
Enckell, Franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö.

Huset har en tilltalande exteriör och det är en härlig mix av bostäder. Allt
från mindre lägenheter på 30 kvm till stora terrasslägenheter på runt 120
kvm.

Våra köpare kan nu se fram emot att följa framväxten av huset och sin nya
bostad på ett av Västra Hamnens bästa lägen säger Tobias.

Det som också ska bli spännande är att det snart är dags för säljstart av etapp
2 i Västra Park med lägenheter som har direkt utsikt mot stapelbäddsparken
och stadsradhus i brf-form. Vi kommer snart ut med mer information om
planlösningar, priser och tidsplan.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2019
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 500 bostäder till ett värde
av 63,4 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling

– mäklaren med koll på läget sedan 1937.
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