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Lindbäcks bygger 105 bostadsrätter 
Aros Bostad  
 

Lindbäcks har precis färdigställt 58 inflyttningsklara lägenheter i Orminge 
centrum, Nacka åt Aros Bostad. Nu får vi förtroendet att även bygga andra 
etappen med ytterligare 105 lägenheter.   
    -  Vi är glada över att få fortsatt förtroende och börjar producera 
lägenheterna i vår fabrik redan om några veckor, säger Fredrik Egger, 
affärsutvecklare på Lindbäcks.   
 

Den första etappen har tagits emot väl av marknaden och är klar för inflyttning nu  
i maj och Aros Bostad startar därför försäljningen av de 105 lägenheterna i andra 
etappen. Bostadsprojektet O2 Orminge är ritat av DinellJohansson och kommer att 
bestå av totalt nio flerbostadshus med stommar och fasader i trä.   
    - Vi är stolta över att vara del av utvecklingen i den här expansiva delen av Nacka 
kommun. Området runt Orminge Centrum kommer att bli väldigt trevligt med 
många nya bostäder och uppgradering av både kommersiella lokaler och 
infrastruktur. Våra första bostäder har tagits emot väl av marknaden så vi ser fram 
emot att snart kunna starta nästa etapp, säger Fredrik Möllerberg, projektchef Aros 
Bostad. 
 
 
 
 
 
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

Marie Lindgren 

Kommunikationsansvarig Lindbäcks 

070-360 07 36 

 

 

 

Piteå  den  12/5  2020 

 

Lindbäcks är Sveriges ledande företag 

inom industriell produktion av 

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 och byggherrar, såväl 

privata som 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. 

Familjeföretaget startade 1924 i Piteå 

där huvudkontor och produktion 

fortfarande finns. Vi har även kontor i 

Stockholm, Göteborg och Kiruna och 

totalt är vi cirka 550 medarbetare som 

arbetar efter våra kärnvärden; kunskap, 

engagemang och drivkraft. 
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