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VI TÄNKER PÅ DIG!
Vi på HSB Skåne vill att du ska känna dig trygg; 
både som köpare och boende hos oss. Det ska 
inte råda några tvivel om att vi sätter dig och din 
trygghet i första rummet. I den låga månads-
avgiften ingår inte bara ett centralt läge och hög 
kvalité utan även värme, vatten, bredband, tv, 
IP-telefonianslutning samt bra garantier.

Efter inflyttning tar vi på HSB Skåne hand om 
förvaltningen där boendemiljö och förvaltning 
håller och fungerar långt efter att byggkranarna 
lämnat byggplatsen. Vi ska underlätta din tillvaro 
och verka för ett bättre liv.



VÄLKOMMEN
HEM TILL LUND!
Denna medeltida stad klamrar sig troget fast vid sina 
kullerstensgator och i myllret avlöser moderna barer  
och hippa sushihak hundraåriga gårdshus och anrika  
caféer. Med sina drygt 40 000 studenter är den en  
av Sveriges främsta studentstäder och Lund ligger  
även i framkant när det gäller forskning och teknik.  
Staden växer sig starkare och utvecklas i takt med 
de stora företagen i området och här blir du en del  
av utvecklingen.

Strax norr om Lunds Centralstation ligger Socker-
bruksområdet och HSB Skånes fastighet brf Farinet.  
På bara fem minuter tar du dig ner till stadens absoluta 
centrum genom Bjeredsparken, en park mot vilken  
Farinets alla balkonger och uteplatser ligger skyddade.

Förutom en närhet till både Malmö och Köpenhamn 
ligger Öresunds salta glitter bara ett stenkast bort. 
Med sina bryggor, långa sandstränder, småbåtsham-
nar och öppna fält uppmuntrar kusten till ett rikt  
friluftsliv nära havet. Runt husknuten ligger Lunds  
egna grönskande öar, Stadsparken och Botaniska  
trädgården, perfekta för löpning och picknick i gräset! 

Som boende i Farinet befinner du dig mitt i händelser-
nas centrum - men på en lugn plats. En plats som blir  
din personliga fristad och din trygga utgångspunkt 
i livet ifrån vilken du når ut till hela världen.

EN TIDLÖS SJÄL
Lund är staden som bjuder på sin antika  
och tidlösa själ med glimten i ögat. Det är  
någonting visst när magnolian blommar  
och Lunds studentsångare sjunger in våren  
framför universitetet. Då känner man sig  
extra stolt att tillhöra denna stad.



3 RoK
Yta: 76 m
Plan: 4
Pris:  2 660 000 kr
Månadsavgift: 3 642 kr
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2 RoK
Yta: 66 m
Plan: 4
Pris:  2 170 000 kr
Månadsavgift: 3 203 kr

4 RoK
Yta: 94,5 m
Plan: 3
Pris: 3 505 000 kr
Månadsavgift: 4 508 kr

2

2

TREA MED SPÄNNANDE PLANLÖSNING

LJUS FYRA MED VÄLPLACERAD BALKONG

TVÅA MED MORGONSOLSBALKONG

TRYGGT KÖP 
HOS HSB
HSB VILL HA TRYGGA KÖPARE
Att köpa ny bostad kan vara nervöst och har du inte fått din 
gamla bostad såld kanske du tvekar. Men nu finns HSB Tryggt 
Köp - en paketlösning som innehåller det väsentliga som du 
kan behöva inför ett köp. HSB bjuder på bra garantier och 
skydd som ger dig trygghet när det är dags att fatta beslut.

SKYDD MOT DUBBLA 
BOENDEKOSTNADER
Ersättningen för dubbla boendekostnader innebär att HSB  
erbjuder dig en gratis försäkring som under nio månader  
ersätter dig om din gamla bostad inte blir såld. Försäkringen  
ersätter både kostnaden för månadsavgiften till bostadsrätts- 
föreningen och räntekostnaden för lån till insats och  
upplåtelseavgift.

HÖG KVALITÉ
Takhöjden i alla lägenheter ligger på 2,60 meter. De extra cen-
timetrarna gör att lägenheterna känns mer rymliga än vanligt. 
Alla lägenheter har balkong eller uteplats i skyddat läge mot 
Bjeredsparken, Myresjökök, samtliga vitvaror från Electrolux 
och genomgående ekparkett. Från husets översta våningar har 
du till och med sundsutsikt. Läs mer på hsb.se/skane.

RING
LISA ELLER

CAROLINE IDAG
Kontaktuppgifter hittar

du på baksidan!

Se fler objekt på: 
hsb.se/skane/farinet2



KONTAKTA OSS IDAG
- vi visar när du har tid!

Lund- Bobutiken
Lisa Niemi 0730-78 84 59 
Caroline Sellström 0730-78 84 97

Knut den Stores torg 1C
Box 1712, 221 01 Lund
046-210 84 00

hsb.se/skane


