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Solceller på taket när Lindbäcks
bygger åt Roslagsbostäder
En solcellsanläggning på totalt 340 m2 kommer att täcka taken på de bostäder

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

som Lindbäcks ska bygga åt Roslagsbostäder efter årsskiftet. Energin från

Fredrik Egger

solcellerna kommer i sin tur att driva värmepumparna till fastighetens

Projektutvecklare

bergvärmeanläggning. – Projektet är tecknat genom avrop av SKL
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Kommentus ramavtal och vårt första kundprojekt där vi installerar solceller.
Långsiktigt miljö-mässigt hållbart boende är angeläget för oss så det känns

Lindbäcks är Sveriges ledande företag

riktigt bra, säger Fredrik Egger, projektutvecklare på Lindbäcks Boende.

inom industriell produktion av

SKL Kommentus har tidigare upphandlat ett ramavtal med Lindbäcks för
flerbostadshus 4 - 6 våningar. Ett avtal som Roslagsbostäder nu har avropat och
tecknat avtal med Lindbäcks för en nyproduktion som innefattar 64 hyresrätter
fördelade i två hus med fyra våningar i Älmsta, Norrtälje kommun.

flerbostadshus i trä. 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

Roslagsbostäder har goda erfarenheter av Lindbäcks genom tidigare utförda
produktioner och för projektet i Älmsta kom de fram till att SKL:s ramavtal med
Lindbäcks passade bäst.
Stor efterfrågan och tomtens fina läge bidrog till beslutet till nyproduktion av
bostäder i Älmsta. Kvarteret kommer att vara självförsörjande på el till 60 % på
årsbasis.
– Fastigheten kommer att ha en bergvärmeanläggning för att förse de boende
med värme och varmvatten. Den el som behövs för att driva värmepumparna
kommer från solcellsanläggningen som ska finnas integrerade i hustaken. Det
känns bra att bygga hus i miljövänligt material som trä och att dessutom använda
förnybar energi för uppvärmning, säger Per Bergströmer, Bygg- och teknikchef på
Roslagsbostäder.
Lägenheterna planeras vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2019/2020.

hyresrätter och bostadsrätter i egen
regi. Familjeföretaget startade 1924 i
Piteå, där huvudkontor och produktion
återfinns. Vi har även kontor i
Stockholm och Göteborg och totalt är vi
cirka 530 medarbetare som arbetar
efter våra kärnvärden; kunskap,
engagemang och drivkraft.

