
Brf Scheele Promenad 
Ett bostadsprojekt på Scheelevägen i Lund som är 
beläget precis mittemot Brf Cubo. 188 lägenheter 
varav 58 stycken är inflyttade sedan september 2020, 
resterande lägenheter blir inflyttningsklara under 2021. 
Projektet är i princip slutsålt. 

LIVET PÅ TUNA

peabbostad.se

Här trivs vi på riktigt!

Det var i september förra året som den förväntansfulla familjen 
äntligen fick ta emot nycklarna till sin nya bostad i Scheele 
Promenad. In flyttade Balazs och Zsuzsanna, deras två barn på  
8 respektive 10 år och deras katt Tigi. Flyttlasset denna gång 
gick från en stor villa på 140 kvm i Veberöd till en fyra på 93 kvm 
och efter hela sju flyttar de senaste 13 åren kände familjen att 
det ”äntligen kändes som att de hittat hem”.  

Zsuzsanna arbetar som Personal assistent på ESS och Balazs är 
webbutvecklare på Additude i Malmö. De berättar att det först 
var när barnen blev större som tanken om att flytta från Veberöd 
in till Lund växte. De började att gå på visningar men bestämde 
sig ganska snabbt för att köpa en nyproducerad bostad för att 
slippa budgivningar och kunna köpa tryggt till ett fast pris. Efter 

Mitt emot Brf Cubo ligger kvarteret Scheele Promenad. Här har vi 
på Peab Bostad byggt 188 lägenheter i tre hus, varav det första 
redan är inflyttat. Vi har mött upp med en familj för att höra hur 
de trivs och hur de upplever livet på Tuna.  

att ha jämfört flera projekt i Lund och även kikat på lägenheter  
i bland annat Brunnshög föll valet till slut på Scheele Promenad. 

Hur kom det sig att ni hamnade här?
– Planlösningen och det attraktiva läget! Här kan barnen själva 
ta sig från och till skolan antingen på cykel eller genom en kort 
promenad och vi är inte beroende av bil. Vi ville gärna ha en 
lägenhet där sovrummen var lite mer separerade från vardags-
rummet och det hittade vi inte i något annat projekt, berättar 
Zsuzsanna och Balazs.

Hur var processen från första kontakt till inflyttning?
– När vi skrev på kontraktet var det cirka två år kvar till  
inflyttning och vi kunde i lugn och ro göra våra tillval och  

fundera på hur bostaden skulle se ut. Processen med Peab 
Bostad och mäklaren upplevde vi som smidig och trygg. Vi hade 
många frågor då vi aldrig köpt en bostad på ritning tidigare men 
vi kände oss väl omhändertagna under hela resan och fick alltid 
svar på våra funderingar. 

Blev det som ni tänkt er?
– Ja det blev det, nästan bättre faktiskt. I början kändes det  
dock mindre än vad vi föreställt oss men det beror nog mest  
på att vi minskat vår boyta med nästan 50 kvm. Vi har rensat 
väldigt mycket grejer! 

Hur trivs ni i området och har ni några favoritplatser? 
– Vi trivs riktigt bra, både i bostaden och i kvarteret. Det är lyxigt 
att bo så centralt nära restauranger, evenemang och butiker. Jag 
tar gärna cykeln in till stan för att besöka biblioteket, parker eller 
ta en fika, säger Zsuzsanna.

Balazs berättar att han hellre cyklar ut i naturen och att Skrylle 
naturreservat är en favoritplats. 

- Vi tycker också det är väldigt bekvämt att ha en matbutik i 
kvarteret och Ica Tuna är en jättebra butik med stort sortiment. 
Nu när vi arbetar hemma så brukar vi då och då ta en lunch på 
Inspira eller Edison (restauranger i kvarteret) Det enda vi saknar i 
dagsläget är ett apotek, berättar Zsuzsanna och Balazs.

Vid nya spårvagnshållplatsen vid Ideon finns ett utegym dit 
Zsuzsanna och Balazs  ibland går och tränar eller letar efter 
Pokémons med barnen. De ser även fram emot att kunna gå på 
intressanta föreläsningar och evenemang på Medicon Village 
och Ideon vilket tyvärr varit inställt nu pga Covid-19. 

Vad är det bästa med ert nya hem?
- Att kunna se solens upp- och nedgång är verkligen härligt. Vi 
har gjort en liten fönsterplats där vi brukar sitta och njuta av 
utsikten, vi ser till och med Turning Torso. Sen tycker vi väldigt 
mycket om den moderna inredningen i lägenheten och vitvaror-
na som är toppen. En annan sak som speciellt Balazs uppskattar 
är värmesystemet Ectogrid*. Det är suveränt och sköter sig själv 
liksom, man slipper helt enkelt hålla koll på temperaturen. 

I höstas blev bostadsdrömmen verklig när Balazs och Zsuzsanna flyttade in i kvarteret Scheele Promenad, granne med Brf Cubo. 

Det är lyxigt att bo så centralt nära restauranger,  
evenemang och butiker.

Den moderna inredningen och vitvarorna är några av de saker som Balazs och 
Zsuzsanna uppskattat mest med sin nya bostad.

Familjens katt Tigi har hittat sin favoritplats, men här brukar även familjen  
sitta och njuta av utsikten.

* I Brf Scheele Promenad och Cubo möjliggörs användandet av olika sorters förnybar energi på ett smart vis med energisystemet Ectogrid™.  
Läs gärna mer här; https://www.eon.se/om-e-on/innovation/ectogrid


