Här planeras för bostadsrätter bestående av Paradhusen, radhus på tre plan på dryga 140 kvm, samt Residenset som består av 38
lägenheter.
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Midroc tecknar förmedlingsuppdrag med
Fastighetsbyrån för försäljningen av
Bjerreds torg
Midroc utvecklar, tillsammans med kommunen och Juul|Frost Arkitekter,
centrala Bjärred. Projektet går under namnet Bjerreds torg.
Här planeras för bostadsrätter bestående av Paradhusen, radhus på tre plan
på dryga 140 kvm med egen trädgårdstäppa, samt Residenset som består av
38 lägenheter med 2-4 rum och kök. Totalt 54 bostäder med unika
förutsättningar.

Den gemensamma satsningen av Bjerreds torg knyter samman ortens olika
delar i ett naturligt nav. Mer eller mindre mitt i Bjärred skapas ett torg – en
halvmåne som omfamnar eftermiddags- och kvällssolen. Här planeras det för
olika näringsverksamheter vilket kommer skapa liv och rörelse åt platsen.
Ansvarig projektledare hos Midroc är Linn Runquist. Linn berättar att de har
ett stort förtroende för Fastighetsbyrån som samarbetspart.
”-Här kom vi i kontakt med mäklare med stark lokal förankring till Bjärred,
och som uppvisade ett stort engagemang för projektet. Med dessa
egenskaper är vi övertygade om att de kan stötta våra kunder på bästa sätt
genom en köpprocess.”
Hon är övertygad om att projektet kommer bli ett stort lyft för centrala
Bjärred. Hon säger att med projektet Bjerreds torg tillförs ståtliga och vackra
byggnader med fina boendekvaliteter och med plats för fler lokala
verksamheter kring en ny central och levande mötesplats.
”-Bjerreds torg ska omvandlas till en fantastisk plats bo i, vistas kring, bedriva
verksamheter i och besöka, och det är jag säker på att det kommer att bli.”
Ansvarig mäklare för projektet är Johanna Flodell från Fastighetsbyrån
Nyproduktion och hon säger att hon ser fram mot samarbetet med Midroc.
”-Jag är själv boende i Bjärred och jag har följt projektet utifrån då det har
planerats för områdets utbyggnad. Att nu själv får vara med och se hur det
växer fram är otroligt roligt. ”
Johanna säger vidare att hon tror de nya bostäderna kommer attrahera en
bred målgrupp och locka både köpare som redan är boende på orten och från
grannkommunerna.
”- Bjärred erbjuder service, bra förskolor och skolor samt närhet till natur och
hav på ett bekvämt pendlingsavstånd från Lund och Malmö. Vi ser dels en
äldre målgrupp boende i villa som vill flytta till ett bekvämare boende i
lägenhet och en yngre målgrupp i barnfamiljer som söker hus. ”
För att läsa mer, vänligen besök: bjerredstorg.se

Fastighetsbyrån är inte bara Sveriges största mäklare med lång erfarenhet av
att förmedla nyproduktion. Våra lokalkontor är dessutom experter på sina
respektive områden. Vi har unik kunskap om bostadsområdets alla
möjligheter och planer för framtiden. Våra medarbetare i Malmö, Lund,
Trelleborg, Staffanstorp och Lomma är diplomerade och arbetar enbart med
nyproduktion. Vi vill leverera en kvalitativ tjänst och alltid hålla fokus i de
projekt som vi arbetar med.
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