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Kronetorp Atrium. 
- Som på semester, fast hemma!

Kronetorpstaden knyter samman historiska och charmiga miljöer med 
det nya och moderna. Tack vare utmärkta kommunikationer har du 
nära till allt från Kronetorpstaden. Endast fem minuter till antingen 
Malmö eller Lund och 25 minuter till Danmarks internationella flyg-
plats Kastrup. Här bor du nära golf, Lomma Beach, Alnarpsparken, 
shoppingcenter, ny matbutik, pågatågstation och barnomsorg.

Kronetorps fjärde kvarter, Atrium, kommer bestå av 117 bostäder om 
2-4 rok, ca 37-80 kvm. Vackert belägna intill Kronetorpstadens herr-
gård och parkmiljö, på bekvämt gångavstånd till den nya stationen i 
Arlöv. Det som utmärker bostäderna i Brf Atrium är att det är gedigna 
byggnader, som både anknyter till Kronetorps gamla gårdsmiljö och 
har en modern prägel. Vackra Herrgårdsparken och bokskogen ramar 
in landskapet och med effektiva lägenheter får du ut det mesta av dina 
kvadratmeter. En rumsligt intim miljö, som både tar vara på den omgi-
vande miljön och känns trygg.

Tänk dig en egen omsluten atriumgård med eget poolside och soldäck 
där ytsmarta våningar för tankarna till Sydeuropa, men i skepnad av 
en nordisk resort och kvalitéer ur ett skandinaviskt boendespektrum. 
Breda entrébalkonger transformeras till egna utelounger och en balan-
serad bistrostil genomsyrar kvarterets olika typer av lägenheter. Som på 
semester – fast hemma!
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föreningen & området.
Lugnt och vackert beläget, men med en omedelbar närhet till både Lund och 
Malmö. Modern arkitektur och en genuin småstadskänsla. I Kronetorpstaden 
får du helt enkelt mer för pengarna. Här byggs lägenheter med ett tydligt fokus 
på kvalitet och komfort, kombinerat med omsorgsfulla materialval och ett 
modern och klassiskt elegant formspråk.

I Kronetorp är stressmomenten i vardagen reducerade till ett minimum. Här 
är trafiken nästan obefintlig och du slipper köra varv på varv för att hitta 
parkering. Om du vill behöver du inte ens äga en bil utan kan istället nyttja 
den gemensamma bilpoolen.

Från lokalstation till pendlarstation 
Burlövs station kommer att byggas om från en lokalstation till en 
pendlarstation. Stationen kommer, när den står klar, att ge alla Burlövs 
invånare direktförbindelse till bland annat till Köpenhamn. Avsikten är att 
dagens halvtimmestrafik ska utökas till tiominuterstrafik. Dessutom ger den 
alla i Öresundsregionen bättre möjligheter att komma till Burlöv.”

KronetorpstAden

Inom 200 m 
Dagligvaruhandel, förskola, buss samt cykelväg till Malmö och Lund.

Inom 500 m  
Burlövs köpcentrum, Lundavägen E22, E6 och E20 
Burlöv C med lokala Pågatåg och regionala SJ-tåg.



Översikt.



Arkitekturen.
Kronetorp Herrgård med parker har stort kulturhistoriskt värde med anor från 1700-talet. Nu växer det fram en 
kvartersstad på marken runt herrgården. De första kvarteren ligger runt Kronetorps allé, den gamla uppfartsvägen till 
herrgården.

Byggnaden är formerad som en kringbyggd gård och knyter an till traditionell stadsbebyggelse. Arkitekturen har i 
form, material och färg ett klassiskt uttryck. Huset är klätt med tegel och puts i en varm, bruten vit kulör med väl 
genomarbetade byggnadsdetaljer. Interiören och utrustning är medvetet vald med god kvalité och harmonisk, enhetlig 
färgskala. Flertalet lägenheter har en generös uteplats, balkong eller terrass där du har socialt utrymme och plats att 
odla dina intressen.

Atriumgården.
För soliga, varma sommardagar – pool och solstolar

För prat över en kopp kaffe – sittgrupper under trädtak

För barnens lek – kompisgunga, klätterställning och koja

För mera lek – sandlåda, balansgång och pyramidtrappa

För bara fötter och vila – böljande gräsmatta

För ögonfröjd – blommade perenner och höga gräs



KÖK

Golv  Lamellparkett 14 mm

Sockel Trä, fabriksmålad

Vägg  Täckmålad vitt

Tak  Täckmålad vitt

Övrigt Inredning enligt A-ritning

WC/DuSCH/TVäTT

Golv  Klinker

Vägg  Kakel

Tak  Täckmålad vitt

Övrigt 

Kombimaskin Tvätt/Tork 

Badrumsinredning

SOVruM

Golv  Lamellparkett 14 mm

Sockel  Trä, fabriksmålad

Vägg  Täckmålad vitt

Tak  Täckmålad takvitt

Övrigt  Inredning enligt A-ritning

rumsbeskrivning.

Byggteknik.

Grundläggning: Platta på mark
Stomme: Betong
Bjälklag: Betong
Fasad: Tegel / Puts
Ytterväggar: Betong
Yttertak: Papptäckning
Plåt: Lackad plåt
Entrebalkonger/Balkonger: Betongplatta
räcken på entrebalonger/balkonger: Aluminiumräcke
Lägenhetsskiljande väggar: Betong
Innerväggar: Betong/Gips
Fönster: Trä/Aluminium
Fönsterdörr: Trä/Aluminium

Observera att vissa ändringar kan förekomma

VArDAGSruM 

Golv  Lamellparkett 14 mm

Sockel  Trä, fabriksmålad

Vägg  Täckmålad vitt

Tak  Täckmålad takvitt

Övrigt  Inredning enligt A-ritning

KLäDKAMMArE

Golv  Lamellparkett 14 mm

Sockel  Trä, fabriksmålad

Vägg  Täckmålad vitt

Tak  Täckmålad takvitt



FÖRKLARINGAR
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BOFAKTABLAD
KRONETORP ATRIUM

Kronetorps Allé 

0 1 2 3 4 5

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter

3 rum & kök, 67 m²

Kronetorps Allé
Våning 1, 
lgh 1102, 1103, 1104, 1105, 1106
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Hall

Badrum
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Kronetorps Allé 
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Skala 1:100, 1 cm = 1 meter
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4 rum & kök, 76 m²

Kronetorps Allé
Våning 1, lgh 1107, 1123
Våning 2, lgh 1207, 1223

Förråd

Lo�gång/
uteplats
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BOFAKTABLAD
KRONETORP ATRIUM

Kronetorps Allé 
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Skala 1:100, 1 cm = 1 meter

2 rum & kök, 49 m²

Kronetorps Allé
Våning 1,
lgh 1109, 1111, 1113, 1115

Våning 2,
lgh 1209, 1211, 1213, 1215
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BOFAKTABLAD
KRONETORP ATRIUM

Kronetorps Allé 
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Skala 1:100, 1 cm = 1 meter

2 rum & kök, 44 m²

Kronetorps Allé
Våning 1,
lgh 1110, 1112, 1114

Våning 2,
lgh 1210, 1212, 1214
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De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial 
är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess 
hemsida om sådan finns. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om 
omständigheterna ger anledning till det. 
          
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera den ekonomiska planen samt stadgar för 
föreningen. Köpare/spekulanter är informerade om sin undersökningsplikt enligt paragraf 
20 i Köplagen samt vad det innebär.        
  

Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnadskalkyl – ta kontakt med ansvarig 
mäklare. 

När du varit på visning godkänner du att Våningen & Villan eller tredje part kontaktar 
dig i form av telefonsamtal, sms eller email på de kontaktuppgifter du lämnat till 
fastighetsmäklaren vid visningen eller bokningen av visningen. Önskar du inte bli kontaktad 
så meddelar du bara det så tar vi bort dig ur våra register.

Våningen & Villan nybyggt
Studentgatan 2
211 38 Malmö
040-98 11 77
nybyggt@vaningen.se

Viktig information.

försäljning.

NYBYGGT

Ansvarig mäklare:
Emelie Henriksson
0708 23 09 56 
emelie.henriksson@vaningen.se

Köpprocessen.
1. Informationsmöte och säljstart
På informationsmötet presenteras bostäderna med priser, månadsavgifter och ritningar. Här ges du också möjlighe-
ten att få mer personlig och detaljerad information. Efter informationsmötet sker säljstart och du har möjlighet att 
boka din bostad.

2. Bokningsavtal
Så snart du bestämt dig för en bostad skrivs ett bokningsavtal. I samband med detta erlägger du en första handpen-
ning på 20 000 kr som är en del av insatsen. Om avgiften inte inbetalas inom angiven tid faller avtalet. Bokningsav-
talet är inte bindande men om man väljer att frånträda det utgår en administrativ avgift.

3. Förhandsavtal och upplåtelseavtal
I nästa steg skrivs ett förhandsavtal, alternativt skrivs ett upplåtelseavtal direkt beroende hur långt man har kommit 
i processen med den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen. Förhandsavtal tecknas många gånger relativt 
långt innan inflyttning. I samband med detta inbetalas även ett förskott om 100 000 kr (minus ev. tidigare bok-
ningsavgift) som sedan avräknas din slutbetalning. Inför inflyttning, ofta någon eller några månader innan, ersätts 
förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. Det är då du som köpare också blir formellt medlem i bostadsrättsfören-
ingen. Båda dessa avtal är juridiskt bindande för dig som köpare och för bostadsrättsföreningen som är motparten i 
dessa avtal.

4. Tillval av inredning
Bostaden säljs i ett grundutförande som beskrivs i säljmaterialet. utöver basstandarden kan du göra vissa tillval för 
exempelvis ytskikt och köks- och badrumsinredning, mot en extra kostnad. Möjligheten att göra tillval är begränsad 
till en viss tid innan inflyttning, detta för att byggnaden ska kunna färdigställas i tid.

5. Slutbesiktning
Inför inflyttning så besiktigas bostaden av en opartisk besiktningsman.

6. Tillträde och inflyttning
Vid tillträdet sker slutbetalningen och mot uppvisande av kvitto får du då nycklarna till din bostad. Det betyder 
också att den sk ”risken” övergår till dig som köpare och det är från och med nu som det är ditt ansvar att hålla den 
försäkrad. Som köpare blir du kontaktad av oss och tilldelad en dag och tid för inflyttning. Detta för att den prak-
tiska inflyttningen ska gå så smidigt som möjligt. Slutgiltigt besked om exakt inflyttningsdag meddelas senast tre 
månader i förväg.

Om Kronetorp Park Projekt AB.
Kronetorp Park är ett privatägt fastighetsbolag, grundat 2006. De har bred och mångårig kompetens inom fastig-
hetsutveckling och bostadsbyggnation. De hanterar hela kedjan i byggprocessen via eget markbolag, utvecklingsbo-
lag, betongfabrik, byggbolag och förvaltningsbolag. Från designkoncept till färdig bostad – hållbart, passionerat och 
ekonomiskt!




