Pressinfo 2015-10-22
JSB BYGGER TRYGGA BOENDET I UMEÅ
ENSKILT STÖRSTA KOMBOHUSPROJEKTET I SVERIGE
Med Trygga Boendet genomför JSB det enskilt största projektet i Sverige inom
SABO Kombohus. Beställare är det kommunala bostadsbolaget Bostaden i Umeå.
Snart är Trygga Boendet verklighet i stadsdelen Böleäng i Umeå. Nio nya tre- och
fyravåningshus ska inrymma totalt 180 hyreslägenheter, jämnt fördelade i antal mellan
1:or, 2:or och 3:or.
Tack vare rikstäckande upphandling och förtillverkade komponenter är husen redo för
snabb montering.
– I och med att konceptet redan är upphandlat via SABO, kan vi komma igång med
byggprocessen snabbt och bygga till ett lägre pris, säger Bostadens VD Ann-Sofi Tapani.
Boendestandarden är hög med bland annat kakel, klinker och eklamell och materialen
hållbara med lång livslängd. Husen är energieffektiva med en energianvändning på cirka
65 kWh/år/kvm. De får även individuell mätning av el och varmvatten.
I uppdraget ingår även rivning av nio befintliga huskroppar. Montering av de nya husen
beräknas börja i mars 2016 och inflyttning sker i etapper från och med december 2016 till
december 2017.
Med Trygga Boendet® stod JSB år 2011 som vinnare i SABOs tävling om nya tidens
flerbostadshus. Sedan dess har JSB byggt och levererat över 700 lägenheter. Cirka 2 000
lägenheter är just nu i olika faser, från Trelleborg i söder till Umeå i norr.
John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) med huvudkontor i Karlshamn verkar framförallt i
södra Sverige inom entreprenader, byggservice och projektutveckling i egen regi. Företaget
har ca 250 anställda och en årsomsättning om ca 1 300 mnkr.
Meddelandet är utsänt av JSB.
För vidare information kontakta:
VD Pether Fredholm
direkt 0708-310 255
eller pether.fredholm@jsb.se
Se även www.jsb.se
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