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Lindbäcks bygger 183 hyresrätter 
åt Familjebostäder 
 
 
Lindbäcks har börjat producera lägenheter för projektet Filmen för 
Familjebostäder. Filmen i Bandhagen är ett projekt med 35 hyresrätter. I 
veckan deltog vi också i första spadtaget för projektet Lådkameran, 148 
lägenheter, också det i Bandhagen. Avtalen är avropade genom vårt ramavtal 
med Stockholmshusen och båda projekten kommer att uppnå certifieringen 
Miljöbyggnad silver.  
   – Jätteroligt att vi får fortsätta bygga de fina Stockholmshusen och att vi får 
fortsätta vårt samarbete med Familjebostäder, säger Peter Sohlberg, 
affärsutvecklare.   
 
Lindbäcks bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä och har en lång 
historia av innovativt byggande.  
    – Vi bygger hus av hög kvalitet, resurssnålt och i trä och det ger stora fördelar för 
klimatet. Det är roligt och känns bra att våra kunder återkommande väljer vår 
produkt, säger Peter Sohlberg.  
 
Projektet Filmen består av 35 hyresrätter i ett hus med tre trapphusingångar och 
fyra våningar högt. Lådkameran består av fyra hus i sju våningar och totalt 148 
hyresrätter. De följer Stockholmshusens gestaltning med putsfasad och kommer 
båda två att byggas i stadsdelen Bandhagen i Stockholm. 
 
Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de tre allmännyttiga bolagen 
Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Syftet är att öka 
nyproduktionen av välplanerade hyresrätter med en fin gestaltning som passar väl 
in i Stockholms stadsdelar. 
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

Peter Sohlberg 
Affärsutvecklare  
076 – 724 64 04  

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 har idag kundprojekt i 

Gällivare, Kiruna, Skellefteå, Umeå och i 

Mälardalen. Familjeföretaget startade 

1924 i Piteå där huvudkontor och 

fabriker finns. Vi har även kontor i 

Stockholm och Kiruna och totalt är vi 

cirka 550 medarbetare som arbetar 

efter våra kärnvärden; kunskap, 

engagemang och drivkraft. 
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