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Lindbäcks och SBB fortsätter 
samarbetet i Skellefteå  
 
Lindbäcks och Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fortsätter sitt samarbete med 
byggstart av ett nytt bostadskvarter i Skellefteå, kvarter Bägaren i Moröhöjden 
med 51 lägenheter. Lindbäcks har nyligen färdigställt 161 lägenheter i kvarteret 
Dubbelkrut, Västra Erikslid åt SBB. – Jätteroligt att Samhällsbyggnadsbolaget 
väljer att fortsätta bygga med oss på vår hemmamarknad i en så expansiv stad 
som Skellefteå. Vi delar uppfattningen att trähus är framtidens hållbara 
boende, säger David Sundström, affärschef på Lindbäcks. 

I Skellefteå fortsätter bostadsbyggandet och nu startar bygget av SBB:s andra 
projekt med Lindbäcks. – Kvarter Bägaren består av två hus i fem respektive sju 
våningar, totalt 51 hyresrätter samt en garagebyggnad. Projektet kommer att 
certifieras med Miljöbyggnad silver och det känns väldigt bra att SBB vill prioritera 
hållbarhet i sina projekt, säger David Sundström. 

Kvarter Bägaren ligger centralt i området Moröhöjden i Skellefteå. De två 
punkthusen kommer att byggas med stort fokus på materialval. Mellan husen 
anläggs en gårdsmiljö med möjlighet för attraktiva lek- och samlingsplatser. 
Parkeringar kommer att anläggas vid den södra delen vid husen mot Myntgatan. 

Arkitekt: Nordmark & Nordmark 
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Piteå  den  14/10  2022 

 

Lindbäcks är Sveriges ledande företag 

inom industriell produktion av 

flerbostadshus i trä. Med modern teknik 

utvecklar och bygger vi hållbara 

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 från 

Kiruna i norr till Mälardalen i söder. 

Familjeföretaget startade 1924 i Piteå 

där vårt huvudkontor och två fabriker 

finns. Vi har även kontor i Stockholm 

och totalt är vi cirka 550 medarbetare 

som arbetar efter våra kärnvärden; 

kunskap, engagemang och drivkraft. 
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