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Lindbäcks bygger lägenheter
åt Rikshem i Östersund
Östersund expanderar och behovet av bostäder har ökat. Därför satsar

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Rikshem på nyproduktion av lägenheter och det är nu klart att Lindbäcks

Markus Holmlund

kommer att bygga 74 av deras nya hyresrätter i kvarteret Hyacinten.

Affärschef

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Rikshem och ser fram emot
att leverera fler bostäder till Östersund, säger Markus Holmlund, affärschef
Lindbäcks.
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Lindbäcks är Sveriges ledande företag
inom industriell produktion av
flerbostadshus i trä. Med modern teknik

Rikshem har redan idag bostäder i det centralt belägna kvarteret Hyacinten
men med dessa två hus utvecklas området ytterligare. De två husen blir en
påbyggnad på befintliga garagebyggnader med fem våningar.

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

– Bostäderna, med trästomme och träfasad, kommer att produceras i vår nya
fabrik på Haraholmen och montage av våra volymer på plats beräknas till slutet
av maj i år, berättar Markus Holmlund.

offentliga, samt bygger och utvecklar
hyresrätter och bostadsrätter i egen
regi. Vi är inne i en kraftig tillväxt och
har idag kundprojekt i hela landet, från
Kiruna i norr till Malmö i söder.

De färdiga husen överlämnas till Rikshem om ett år, februari 2020.
Lindbäcks bygger industriellt producerade bostäder i trä för att vi tror att det
skapar hållbara och attraktiva bostäder som fler har råd att bo i. Sedan ett år
tillbaka är Lindbäcks nya fabrik i Piteå igång och i full produktion kommer våra två
fabriker att kunna leverera 2500 lägenheter per år.
– Efterfrågan på prisvärda och hållbara hyresrätter är stor och vi ser fram emot
att leverera lägenheter till kunder från norr till söder de kommande åren, säger
Markus Holmlund.

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

