
Hitta hem i Malmö

Ta tåget
Det tar bara 3 minuter
från Triangeln.

Kliv på
Stadsbussarna. 5, 6 och 33
går till Stationstorget.

Cykla
Bra cykelvägar genom 
hela Malmö.

Vi ger mer plats
Besök Hyllie Infocenter på bottenvåningen i 
Malmö Arena, med samma öppettider som 
Hem & Villa i MalmöMässan och fri entré från 
Stationstorget. 

Här möter du bostadsbyggarna som gästar 
Malmö stads monter under mässan. Dessutom 
en utställning om Malmös nya centrum och 
stadsdel, där alla aktörer i området visar sina 
planer, aktuella projekt och en modell i skala 
1:400 över utbyggnaden i södra Malmö.

Här får du veta mer om bygget av 2 500 bostäder 
som fram till 2015 ska växa fram i Hyllie med 
familjebad, köpcentrum, Vattenpark, skolor och 
andra spännande projekt.

A09:16 Leta upp Malmö stads monter 
under Hem & Villa på MalmöMässan i Hyllie 
den 1-4 mars. Här presenterar vi stadens bygg-
projekt och bjuder in bostadsaktörer till öppna 
samtal om hur vi utvecklar Malmö tillsammans 
och skapar framtidens boende för dig.

Hitta hem i Malmö 
I öppna studiosamtal gästar bostadsbyggare 
montern och presenterar sina aktuella bostads-
projekt. 

Fredagen den 2 mars
kl 14-15 IKANO Bostad
kl 15-16 Midroc Property Development
kl 16-17 Sundprojekt 
 
Lördagen den 3 mars 
kl 11-12  Skanska Nya Hem
kl 12-13 HSB 
kl 13-14 Fullriggaren 
kl 14-15 Derome  Mark & Bostad

Söndagen den 4 mars 
kl 11-12  Veidekke Bostad 
kl 12-13 Roth Fastigheter
kl 14-15 HausChild+Siegel
kl 15-16 Peab bostad

Välkommen du också!

Läs mer
malmo.se
ungbo12.se
hemochvilla.se

Tävla och vinn 5 000 kr 
Svara på några enkla frågor om Malmös nya 
centrum i Hyllie och berätta vad du tycker 
bäst om i området med en motivering.

1:a pris  
Presentkort på IKEA för 5 000 kr

2:a-99:e pris  
Biljett till Tutankhamun
- graven och skatterna.
(15 sept 2012 - 31 januari 2013 i MalmöMässan) 
tutankhamun.nu 

Du lämnar ditt bidrag och får mer information om 
tävlingen i Hyllie Infocenter under 1-4 mars.

hyllie.com


