
Brf Allén 2 
- Modern arkitektur och genuin småstadskänsla 

i Kronetorp parK.



Välkommen till Brf Allén 2. 

en rumsligt intim miljö, som både tar vara på den omgivande 
miljön och känns trygg. Modern arkitektur och genuin småstads-
känsla i ett - här byggs effektiva lägenheter där man får ut det mesta 
av sina kvadratmeter. 



Nu har Våningen & Villan tillsammans med Kronetorp Park 
nöjet att presentera smarta och moderna lägenheter mellan 50 
och 120 kvm. Här finnns allt från 2 rok till penthouse om 4 rok 
med två helt egna terrasser!

 

Kronetorp park strävar efter att kunna erbjuda ett liv med 
boende, service, arbete och rekreation – allt på samma plats, 
byggt med eftertanke och med låg miljöpåverkan. Hållbarhet 
och innovation är viktigt och byggherren till projektet har för 
avsikt att göra Kronetorp park till en stadsdel som gör minsta 
möjliga negativa miljöpåverkan genom att använda energi 
från sol och vatten. 

I princip kommer området i Kronetorp park att vara 
självförsörjande när det gäller uppvärmning och 
varmvattenproduktion. Med solfångare på taken används 
solens strålar där energin lagras i stora ackumulatortankar. 
Vattentankarna kommer att värmas upp och kan sedan skjuta 
till värme när det behövs, nattetid och under årets mörkare 
månader. Husen i sig är robusta konstruktioner, de tjocka 
väggarna lagrar energin, som gör det bland annat svalt på 
sommaren. Husen kan värmas och kylas ner i samma system. 
Genom golvvärme i bostäderna så slipper man radiatorer 
vilket i sin tur gör det möjligt att ha stora fönster.

Vardagen kräver oftast att vi förflyttar oss från ena punkt 
till den andra. Det är jobb, plugg, fritidsaktiviteter, skola, 
förskola och listan fortsätter. Kronetorp Park erbjuder 
bilpol till alla sina bostadsägare - ett miljövänligt och 
smidigt sätt att ha tillgång till bil. I Kronetorpstaden är 
kommunikationsmöjligheterna stora med utmärkta tåg-
och- bussförbindelser, välorganiserade cykelvägar och 
gröna stråk.

En egen betongfabrik ingår i projektets hållbarhetsarbete. 
I en av de befintliga ekonomibyggnaderna på området 
tillverkas betongelementet till Kronetorpstadens nya hus 
och transportvägen minimeras därmed till ett hudratal 
meter. En smart lösning både för miljön och för byggets 
tidsplan - byggherren styr på så sätt själv leveranserna 
utan att riskera långa väntetider och miljöpåfrestande 
transporter.

Brf Allén 2



Byggnads- och rumsbeskrivning
BYGGBESKRIVNING
Grundläggning: platta på mark med källare
Stomme: Betong
Bjälklag: Betong
Fasad: tegel / puts
Ytterväggar: Betong
Yttertak: Bandtäckt plåt på element
Plåt: Lackad plåt
Balkonger: Betongplatta
Balkongfront: aluminiumräcke med
ramlös inglasning
Tak över balkong: Betongplatta

UTRUSTNING KÖK
enligt visningskök.
Köksinredning: enligt a-ritning, JKe Design
Spis: Häll och ugn, fabrikat Whirlpool
Kyl/Frys: Ingår i 2 roK ,fabrikat Whirlpool
Kyl/Frys Sidebyside: Ingår i 3 roK& 4 roK, 
fabrikat Samsung
Diskmaskin: fabrikat Whirlpool
Microugn: fabrikat Whirlpool
Spiskåpa: anslutet till frånluftsventilation
Stänkskydd ovan diskbänk: Kakel enligt visningskök

UTRUSTNING WC/D & TVÄTT
enligt visningsmodul på plats
WC-stol: Vägghängd., fabrikat Ifö
Tvättställ: Fabrikat Ifö
Dusch: Glasdörrar, Ifö
Toapappershållare: Fabrikat Geesa
Handdukshängare: Fabrikat Geesa
Handdukstork: elektrisk ansluten, fabrikat paX
Spegel: 600 x 800
Tvättmaskin/Torktumalre:
Kombimaskin, fabrikat Hotpoint astrion

RUMSBESKRIVNING KÖK
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: trä, eklaserad
Vägg: täckmålad vitt
Tak: täckmålad takvitt
Övrigt: Inredning enligt a-ritning

RUMSBESKRIVNING BADRUM
Golv: Klinker, grå 10x10
Sockel: Klinker, grå 10x10
Vägg: Kakel, 20 x 30 Vit
Tak: Vit plåt
Övrigt: Kombimaskin tvätt/tork
Bänkskiva, Badrumsinredning, elhanddukstork, 
torkställning

RUMSBESKRIVNING SOVRUM
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: trä, eklaserad
Vägg: täckmålad vitt
Tak: täckmålad takvitt
Övrigt: Inredning enligt a-ritning

RUMSBESKRIVNING VARDAGSRUM
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: trä, eklaserad
Vägg: täckmålad vitt
Tak: täckmålad takvitt

RUMSBESKRIVNING KAPPRUM/HALL
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: trä, eklaserad

Lägenhetsskiljande väggar: Betong
Innerväggar: Betong/Gips
Fönster: trä/aluminium, H= 2,1
Fönsterdörr: trä/aluminium, H= 2,1
Tamburdörr: trä, eI30/40dB, klass 3
Innerdörr: Släta målade
Vägg: täckmålad vitt
Tak: täckmålad takvitt
Övrigt: Inredning enligt a-ritning



Det som utmärker BrF allén 2 är att det är gedigna byggnader, 
som både anknyter till Kronetorps gamla gårdsmiljö och har 
en modern prägel. Kronetorp park knyter samman historiska 
och charmiga miljöer med det nya och moderna. Den nya 
stadsdelens kvalitéer och möjligheter blir en tillgång för alla. 

tack vare utmärkta kommunikationer har du nära till allt från 
Kronetorp park. endast fem minuter till antingen Malmö 
eller Lund och 25 minuter till Danmarks internationella 
flygplats Kastrup.

Lugnt och vackert beläget, men med en omedelbar närhet 
till både Lund och Malmö. Modern arkitektur och en genuin 
småstadskänsla. I Kronetorp park får du helt enkelt mer 
för pengarna. Här byggs lägenheter med ett tydligt fokus 
på kvalitet och komfort, kombinerat med omsorgsfulla 
materialval och ett modernt och klassiskt elegant formspråk.

I Kronetorp park är stressmomenten i vardagen reducerade 
till ett minimum. Här är trafiken obefintlig och du slipper 
du köra varv på varv för att hitta parkering. om du vill 
behöver du inte ens äga en bil utan kan istället utnyttja den 
gemensamma bilpoolen. Gym och annan service kommer att 
finnas på området och visionen om en enklare, lugnare och 
vackrare vardag genomsyrar allt.

föreningen & husen



Med reservation för ändringar

Exempel på planlösningar Översikt

2 rok, 66 kvm. 3 rok, 79 kvm.

4 rok, 120 kvm.



Läge
Kronetorp Park – Google Maps https://www.google.com/maps/place/Kronetorp+Park/@55.6392543,13.0263342,12z/data=!4m...
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försäljning

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 kostnadskalkylen 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.

Samtliga illustrationer i denna broschyr är med reservation för ändringar, de kan även innehålla tillval.

ViKTig infOrMATiOn

 
Maria Dahl 
reg. Fastighetsmäklare 
0708-175896 
maria.dahl@vaningen.se

Källa: Googlemaps




