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Lindbäcks är en av tre vinnare i Sveriges Allmännyttas upphandling av ett 6-
årigt ramavtal för byggnation av flerbostadshus.  – Vi är stolta över att vara 
det byggbolag som kan visa på lägst klimatpåverkan genom vårt 
trähusbyggande och är mycket glada över att få fortsätta vårt samarbete 
med Sveriges Allmännytta, säger Markus Holmlund, VD Lindbäcks Boende.  
 
Det råder bostadsbrist i 74 % av landets kommuner och nu lanserar Sveriges 
Allmännytta en ny generation s.k. Kombohus. Med dessa vill de visa hur 
industrialisering och standardisering kan sänka kostnaderna markant och samtidigt 
öka bostadsbyggandet. Det tidigare Kombohuskonceptet resulterade i tusentals nya 
bostäder.  
    – Lindbäcks har genom åren varit en trogen Kombohusleverantör, vilket ger oss 
stor trygghet i det nya avtalet De visar upp ett fint huskoncept som kan anpassas 
och fungera till alla våra kommuner från små till stora, tack vare en genomtänkt 
arkitektur och flexibilitet i materialval. Det är dessutom ett klimatsmart hus, säger 
Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta,  
 
Sveriges Allmännytta planerar för 25 000 nya bostäder under de 6 år som avtalet 
sträcker sig, varav hälften Kombohus. Avtalet gäller för punkthus upp till sex 
våningar och lamellhus upp till fyra våningar och finns nu tillgängligt för avrop för de 
ca 300 medlemsbolagen runt om i Sverige. 
 
Läs mer på sverigesallmannytta.se eller lindbacks.se. 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

Markus Holmlund 

VD Lindbäcks Boende 

070-637 33 73 

 
 

 

 

Piteå  den  2/6  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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