HUR VILL DU BO?
Elinegård är södra Malmös nya stadsdel längs med kanten av det magiska
kalkbrottet. De första pionjärerna flyttade in våren 2016. Och snart kan det bli
din tur. I Elinegård hittar du bostadsrätter och hyreslägenheter, radhus och småhus
i många slags former och storlekar. Det finns hem för singlar och storfamiljer,
för dem som är mitt i livet och för dem som nyss köpt sin första soffa.
Det ena kvarteret är inte likt det andra. Elinegård får många små torg, gränder,
parker och mötesplatser som skapar överraskningar och variation. Och allt binds
samman av välkomnande arkitektur, hållbara lösningar och olika slags grönska.

ETT KOMPLETT
STADSLIV!
ALLTID REDO!

Den vildvuxna skogsdungen
bakom scoutgården har ett
rikt djurliv och många kojor.

Naturstråket vid kalkbrottet har fri sikt
över över kalkbrottet.

FÖRSKOLAN TRAKTORN

Planerad.

PARKKILEN

NATURLEKPLATS

BUSSHÅLLPLATS

Elinelundsskolan, Linje 1.

En grön öppning mot Kalkbrottet med stora gräsytor.
Här kan du grilla, spela
brännboll och kasta frisbee.

KALLBAD

Cykla eller gå till Sibbarp
för bad året om.

Mysig lekplats för de mindre barnen.

KALKBROTTET

MATBUTIK

Naturreservat. Och ett fredat ställe för
fler än 2 000 olika slags djur och växter.
Paddor och fladdermöss, rådjur, räv och
grävling lever ett fritt liv här nere.

HUNDSTUND

Rastplats för människors
bästa vänner.

ÄVENTYRSLEKPLATS

Full fart och gott om plats för alla som
vill hoppa, klättra, snurra och gunga.

Ta in vyn och se solnedgången över sundet.

BUSSHÅLLPLATS

Kalkbrottsplatsen, Linje 1.

FÖRSKOLAN TRÖSKAN

Hemköp har en affär
vid Hötorget.

KVÄLLSSOL

ELINELUNDSSKOLAN

Här finns förskola och, från hösten 2021,
grundskola med plats för 600 elever.

Blåsebergastråket binder samman
Elinegård. Vägen kantas av träd, buskar
och gräs och flera fina gröna platser.
Här kan du gå på promenad bland de
globala målen för hållbar utveckling.

Från Hyllie station tar du
dig lika smidigt till CPH och
Köpenhamn som till Malmö C,
Lund och Helsingborg.

Nu har Elinegård ett helt litet stadsliv. Med skola och
förskolor, matbutik, lekplatser och uteliv. Allt du
behöver med andra ord. Precis utanför dörren.

KALKBROTTSSTRÅKET

GRÖNA PÄRLOR

TA TÅGET

SPRING I BENEN!

För härliga turer runt Kalkbrottet
finns en lagom lång slinga på 4 km.

BILPOOLER

Finns på flera ställen i området.
Vid Elinelundsskolan i områdets
södra del kommer det bli ett
mobilitetshus med service av
olika slag förutom p-platser
och cykelförvaring.

BUSSHÅLLPLATS

Åtta avdelningar i ljusa och öppna lokaler.

Kalkbrottet, Linje 33.

LEKPLATS

Fin lekplats för de små.
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Malmö hamnar alltid högt upp på listan över Sveriges bästa cykelstäder.
Här är avstånden korta och cykelvägarna många. I Elinegård kommer
nog cykeln att bli din bästa vän. Med den tar du dig snabbt, enkelt
och smidigt dit du ska. Och på köpet får du gott om frisk luft och lite
behaglig vardagsmotion. Precis som det ska vara i ett skönare stadsliv.
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CYKELVÄNLIGA VÄGAR
RIBBAN
För kvällsdopp om sommaren och vinterbad i
kallbadhuset när temperaturen närmar sig noll.
Malmös Copacabana levererar.

HYLLIE & KÖPENHAMN
I snabbt växande Hyllie ligger Malmö Arena, köpcentret
Emporia och stans största vattenhål Hylliebadet. Tåget
tar dig till Kastrups flygplats på en kvart och Köpenhamn
på en halvtimme. Låt cykeln hänga med och upptäck nya
favoritställen.

MALMÖ C & TRIANGELN
Att cykelpendla in till stan är ett fint sätt att hålla sig i
form. Med elcykel halverar du tiden. Kör du via Hyllie har
du cykelväg in till stan och Triangeln. Tar du cykelvägarna
över Djupadal eller Bellevue går en del av sträckan på stadsgator med mindre trafik. Eller sikta mot Limhamsvägen,
där du har cykelbana fram till Malmö C.
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Här hittar du små trevliga affärer, fikaställen och kvarterskrogar. En stad i staden med allt som behövs i vardagen –
bibliotek, apotek, gym och tandläkare. Några tramptag
bort väntar småbåtshamn, fiskrökeri och turfiskebåtar.
Västerut finns din närmsta strand med utegym och skejtpark i närheten.
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IAN HEATHCOTE

Deltidspensionär och frilansare inom media och filmverksamhet
Från hus på landet till 71 välplanerade kvadratmeter i en bostadsrätt – en trevlig mäklare fick avgöra var flyttlasset skulle gå när
Ian Heathcote sålde villan i Genarp.
– Jag valde faktiskt Malmö på grund av den här lägenheten,
säger han.
Tanken på att köpa något nybyggt fanns egentligen inte i Ian
Heathcotes värld. Han berättar att han är van vid äldre hus och
lägenheter med en personlig karaktär och att han egentligen var
på jakt efter något i äldre stil i antingen Malmö eller Lund.
– Men så ringde mäklaren och tyckte att jag skulle titta på den
här. Och jag tänkte att det skadar ju inte att kolla.
Och mäklaren hade rätt i att Ian Heathcote skulle trivas. Han
beskriver lägenheten som ”superpraktisk” jämfört med sitt hundraåriga hus och är väldigt nöjd med standarden i lägenheten. Närheten
till både naturen och staden är något av det han uppskattar mest med
läget, han går ett varv runt kalkbrottet varje dag och berättar exalterat

FÖRST
PÅ PLATS

I början av 2016 packades de första flyttlådorna upp i Elinegård. Så här berättar
de boende om livet i sin nya stadsdel, ett spännande område som blir allt mer
färdigt för varje dag. Vem vet, kanske är de dina blivande grannar?

ANDERS KARLSSON OCH THERESE JENSEN

Teknisk designer och ekonomiansvarig, med barnen Liv och Elias.
När familjen växte kom beslutet om att byta Köpenhamn mot Sverige,
men med två jobb kvar i Danmark var det viktigt med smidig pendling.
Elinegård passade därför Therese Jensen och Anders Karlsson perfekt.
Pendlingen över bron funkar utmärkt, en kort cykeltur till Hyllie och sen
tåget till Köpenhamn.
De gillar hur den nya stadsdelen smälter ihop med omgivningarna
och känner sig redan som hemma.
– Vi kom från ett ganska grått betongområde med nya designhus,
men här känns det som att naturen fått vara med i planeringen. Som att
ett av husen är byggt i trä, så hade man aldrig gjort i Köpenhamn, säger
Therese Jensen.
Familjen är utomhus mycket och hoppas att den lummiga känslan
ska få finnas kvar även i framtiden, något som ritningarna över området
också lovar. En mataffär finns inplanerad men hellre fina utomhusmiljöer

än massor av möjlighet till shopping, det tycker Therese Jensen att det
redan finns gott om i närheten.
– Jag skulle gärna vilja ha ett café och ett schysst matställe där man
kan gå ner och äta när man inte orkar laga mat, men sen kan man ta sig
till Emporia och ner på Limhamn för allt annat.
Att det byggs mycket i området är inget som de störs av, tvärtom
känner de att de fått bra kontakt med många som jobbar där.
– Vi har känt oss välkomna från start och alltid fått svar snabbt på
sådant vi undrat över.
Planerna för framtiden ifall lägenheten skulle börja kännas trång är
att titta på något av radhusen som så småningom byggs i området,
att leta i andra delar av staden är inte alls aktuellt.
– Det känns att det här är ett område där man verkligen vill bo med
barn, säger Therese Jensen.

om kvällshimlen över Öresund som han ser från sin lägenhet.
– Det är helt fantastiskt, man undrar hur man har missat de
här solnedgångarna tidigare, det är så vackert här med bron som
en siluett, helt fantastiskt!
Han trivs också väldigt bra med sina grannar som han redan
lärt känna.
– Här finns en blandning av människor, precis som i resten av
livet. Jag vill inte bo på ett ålderdomshem eller i ett ungdomsparadis,
jag vill ha ett blandat grannskap.
Förutom naturupplevelserna med kalkbrottet och närheten till
havet uppskattar han att snabbt kunna ta sig in till stan för att ta en
öl med sina vänner eller gå på bio. En elcykel står högt upp på inköpslistan och sen är han helt nöjd. Huset saknar han inte och några fler
flyttplaner finns inte framöver.
– Det ligger en kyrkogård tvärs över gatan, så det kanske blir dit
då, säger han och skrattar.

Det är så
vackert med
bron som
en siluett.

5 000
människor

1 141

... och en massa trevliga hundar!
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naturreservat

UPPTÄCK ELINEGÅRD!
De har hänt mycket i Elinegård. Flyttlådor har packats upp, lekplatser
invigts, en matbutik har flyttat in, förskolan och skolan är i gång. Dessutom har
flera fastighetsbolag börjat bygga i de olika kvarteren – både bostads- och hyresrätter,
lägenheter som radhus. Det blir alltså fler trevliga hem att upptäcka.

Vill du ha full koll på allt och se mer av Elinegård,
följ oss på facebook eller på elinegard.se

/ elinegard.se

Design: yellon.se • 3D-bilder: Fojab

Och det kommer att byggas mycket mer och bli ett skönare, grönare stadsliv.

