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Dag Hammarskjölds väg 

 

- 57 hyreslägenheter  

- Idealt läge nära centrum med Medicon Village, Ideon, LTH, Axis och Sony 

Mobile som närmaste grannar. 

- Lund Central 7 minuter cykel/bil 

- Lägenheter i parkområde 

- Utsikt  

Nära till Lunds affärer och restauranger och på promenadavstånd från internationella 

företag och institutioner vid Ideon, Max IV, Brunnshög och Lunds universitet. Buss och 

spårvagn ger enkel tillgång till Lunds renommerade skolor och sportmöjligheter.  Goda 

tågförbindelser till Malmö och Köpenhamn (Kastrup flygplats 40 min från Lund, Malmö 

11 min från Lund).    

I kvarteren intill finns en stor ICA-butik, konditori, restauranger, flera förskolor och 

Tunaskolan, en av Lunds bästa grundskolor. 

 

 

 



 

Beskrivning 

- Moderna bostadshus – ritade av Gunilla Svenssons Arkitektkontor 

- Utsikt över Lund och Öresund 

- Stor balkong eller uteplats till samtliga lägenheter 

- Ekparkett på golv, bänkskivor av granit i kök  

- Torktumlare, tvättmaskin & diskmaskin i varje lägenhet 

- Extra gemensam tvättstuga. 

- Cykelparkering och cykelverkstad 

- Bilparkering tillgänglig i området 

- 100/100 Mbit internet 

 

Lägenheterna på Dag Hammarskjölds väg är byggda med en ovanligt hög standard. Husen 

har stomme av massiv platsgjuten betong och högklassiga material både utvändigt och 

invändigt. Värmeåtervinning av ventilationsluften och solpaneler på taket bidrar till ett 

miljömedvetet och energisnålt boende. De arkitektritade lägenheterna har fönster i 

varierande storlekar som ger vackert ljusinsläpp och fasader av tegel, skivor och träpanel. 

Lägenheterna är belägna i ett lugnt parkområde och varje lägenhet är försedd med en 

egen vindskyddad balkong med balkongförråd. 

 

 

 

 

                           

 



                    

 

                

   

 

 

                         

     



Typer av lägenheter 

- 57 lägenheter  

- Från 1 rum och kök till 4 rum och kök 

- 35 - 90 m2  

För planritningar på samtliga lägenheter gå i på 

 https://www.stadsbostader.se/reuterdal16/   

              

 

      

 

https://www.stadsbostader.se/reuterdal16/


Inflyttning i månadsskiftet maj - juni 2022  

 

Adress: 

Dag Hammarskjölds väg 12 och 14 

224 64 Lund  

 

Kontakta Stadsbostäder för mer information och för att göra en intresseanmälan. 

https://www.stadsbostader.se/reuterdal16/  
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