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Lindbäcks byggentreprenör för  
Valsta centrum - nominerad till Årets 
bygge 2017 
 
Lindbäcks har byggt sex nya bostadshus i Valsta centrum i Märsta åt 
Sigtunahem. Ett projekt som nu har blivit nominerat till Årets bygge 2017.  
– Valsta är ett bra exempel på hur det goda samarbetet mellan beställare,  
oss på Lindbäcks och arkitekten fungerar när det är som bäst. Det är väldigt 
hedrande och roligt att vi blivit nominerade, säger Wilhelm Risberg, vice VD 
Lindbäcks bygg.   
 
Sigtunahem satte förutsättningarna när de utlyste upphandlingen av byggentreprenör 
för Valsta centrum för drygt två år sedan.   
    - Sigtunahem hade satt ramverket med detaljplan, lägenhetsstorlekar och fördelning men 
också målsättningen ekonomiskt. Sedan fick vi som entreprenörer utgå från dem och 
tillsammans med arkitekten Henric Munde från Nyréns, skapade vi en kvalitativ och 
ekonomisk produkt som uppfyllde de ställda kraven.  
 
Valsta centrum är byggt inom Sabos ramavtal med Lindbäcks för så kallade Kombohus 
Plus. Projektet är ett av 20 nominerade byggprojekt i Sverige som slutfördes under 2016. 
Tävlingen anordnas av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst och vinnaren koras 
på Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm den 27 mars.  
 
Byggindustrin skriver så här om de nya bostadshusen i Valsta i sin nomineringsartikel: 
”Projektet genomfördes i samband med att centrumbyggnaden i Valsta rustades upp. 
Ambitionen att skapa ett trevligt centrumområde satte också sin prägel på utformningen 
och placeringen av de nya bostadshusen. 

 

Läs Byggindustrins nomineringsartikel och se filmreportaget om Bostadshusen i Valsta här: Snabb process fram till 
färdiga hus i Valsta 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

Wilhelm Risberg 

Vice VD Lindbäcks bygg 
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Piteå den 9/2  2017 

 

Lindbäcks är Sveriges ledande företag 

inom industriellt byggande av 

flerbostadshus. Med modern teknik 

utvecklar och bygger vi sunda bostäder 

inomhus och monterar sedan snabbt, 

säkert och kostnadseffektivt direkt på 

plats. Vi levererar till ledande 

fastighetsägare, såväl privata som 

offentliga, samt bygger och utvecklar 

hyresrätter och bostadsrätter i egen 

regi. Familjeföretaget startade 1924 i 

Piteå, där huvudkontor och produktion 

återfinns. Vi har även kontor i 

Stockholm och totalt är vi cirka 350 

medarbetare som arbetar efter våra 

kärnvärden; kunskap, engagemang och 

drivkraft. 
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