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Välkommen till en grön söndag



 

Malmö stad i samarbete med aktuella aktörer. Annehem Fastigheter AB . E.ON . Fastighets AB Briggen . HSB . IKANO Bostad . JM AB . KF Fastigheter . Lustgården AB 

Midroc Property Development AB . MKB Fastighets AB . NCC Boende AB . Nevsten Fastighets AB . Otto Magnusson AB . Parkering Malmö . Parkfast AB . PEAB . Riksbyggen 
Roth Fastigheter AB . SBC Bo AB . Seniorgården AB . Skanska Öresund AB . Steen & Strøm Sverige AB . Sundprojekt AB . VA SYD . Vasakronan . Veidekke Bostad AB 
Wihlborgs . Øyer Invest AS

Det växer fram ett nytt centrum i södra Malmö - nära dig. Här pågår 
spännande byggprojekt med häftig arkitektur. Här skapas plats för 
boende med attraktiva bostäder. Här finns utrymme för verksam-
heter med stationsnära kontor. Här ges möjligheter för besökare med 
upplevelser och aktiviteter. Hyllie centrum kommer att bli en färgstark 

del av Malmö. Men det är det gröna som är grunden till allt som växer 
fram. Nu sätter vi det gröna Hyllie i fokus. Vad händer mellan husen. 
Vad planeras på ytor som gator, torg, parker, allmänna platser och 
gröna mellanrum. Och vad erbjuder en urban stadsmiljö i mötet med 
ett skånskt kulturlandskap?

På söndag kl 12-16 är det öppet hus i Hyllie Infocenter på bottenvåningen i Malmö Arena 
med det gröna Hyllie som tema. 

Vi bjuder på rundvandring i området och delar ut blommor till alla mammor (så långt lagret räcker). 
Hunden Dogson med Den Orkestern bjuder på en rockkonsert för barn (4-10 år) kl 14 på Stationstorget. 
Vinn en cykel, få information om en ny bilpool och självklart om allt annat kring utvecklingen i Hyllie. 

Hitta hem i Hyllie med 2 500 aktuella bostäder som nu uppförs fram till 2016. Längta till familjebadet 
som öppnar 2014. Imponeras av bilder på Emporias sex olika tematorg och gröna park på taket. 
Eller bara njut av en grön söndag i en solstol på Stationstorget. 

Fri entré.
Välkommen! 

Läs mer om Hyllies utveckling på hyllie.com

Ett nytt sätt att leva


