
DECEMBER 2021

Istället för juklappar skänker vi istället enligt tradition pengar till Barncancerfonden.



              har varit ett speciellt år på många sätt, med 
pandemi, skenande materialpriser opålitliga leveransti-
der men som bolag har vi stått väl rustade och hanterat 
problem på ett bra sätt.

Orderläget präglades av en viss återhållsamhet men har 
under året fyllts på med fina och eftertraktade order. 
Inget av detta hade varit möjligt utan våra fantastiska 
med-
arbetare och deras engagemang och kreativitet.

Vi fortsätter vår spännande resa in i 2022 med en för-
stärkt organisation, stark ekonomi, god orderstock och 
en samlad omsättning som nu pekar emot 2,5 miljarder.

I detta nyhetsbrev vill vi ge er en liten inblick i de olika 
projekt vi jobbar med för tillfället.

Ett stort tack till alla våra kunder, samarbetspartners 
leverantörer och personal. / Ledningen för GBJ Bygg.

GOD JUL!
& ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!

Nu börjar 2021 att närma sig sitt slut och vi på GBJ Bygg kan konstatera att vi återigen fått ta 
del av spännande och utmanande projekt tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

2021



Staffan Dahlström, VD för GBJ Bygg, säger:
 
- Det är naturligtvis väldigt roligt att se att GBJ Bygg slår sig in på en åttonde plats i detta sammanhang, även om 
det inte är något självändamål i sig för oss att bli ett större byggbolag. Som jag ser det är det ännu ett tecken på 
att vår GBJ-anda fungerar – vi tror helt på tesen att ”riktigt bra saker gör vi tillsammans”, där medarbetarnas per-
sonliga engagemang är helt avgörande. Det gör mig riktigt stolt att vi tack vare denna anda kunnat växa från det 
som en gång var ett litet lokalt familjeföretag i Växjö till en av Sveriges främsta bostadsbyggare, avslutar Staffan.

När Byggfakta igår presenterade sin lista över de byggföretag som bygger flest bostäder, återfinns 
GBJ Bygg på en imponerande åttonde plats. Sammanställningen är baserad på Byggfaktas data-
bas och ordningen rankas efter total byggkostnadsvolym.

GBJ BYGG PÅ 8:E PLATS NÄR 
BYGGFAKTA RANKAR DE STÖRSTA 
BOSTADSBYGGARNA



VÄXJÖ
Organisationen har vuxit kraftigt under 2021 och vi har lyckats rekrytera flera duktiga med-
arbetare. Vår orderstock är god framöver och vi ser med tillförsikt fram emot 2022!

Dalbo Centrum Växjö. Nybyggnation av butiker och 155 lägenheter samt parkeringsgarage.

SBB Hovshaga Växjö. Trygghetsboende åt SBB, 127 lägenheter och två övernattningslägenheter.

Nivika Center Växjö. 20 våningar med lokaler, 160 lägenheter och skola år Prolympia, för Nivika.

Kv Vandraren Växjö. 47 studentlägenheter. Beställare Kamelia.

Willys Skurup Nybyggnation av butik, beställare TAM Group.

Kv Viggen Ronneby.

Stadium Outlet & Rusta Ronneby. Nybyggnation butiker, beställare RED Development AB.

VIDA Alvesta, Bruzaholm, Vimmerby och Tranemo. Betongfundament till vandringstorkar.

Lammhults skola Lammhult. Nybyggnation och ombyggnation. Byggherre är Vidingehem. 

Thelestad herrgård Växjö. Tillbyggnad av vårt kontor.

Handelscentrum Hultsfred. Färdigställs våren 2022.

Snöflingan Växjö. 32 bostadsrätter som skall vara klara Q3 2022. Egen regi.

Kv Udden Hovamantop. 34 lägenheter med inflyttning maj 2022.

PÅGÅENDE PROJEKT

Burde Förlag Växjö. Precis färdigställt .

VIDA Nybyggnation av personalutrymmen i Urshult och nytt tak och fasad i Alvesta.

Vidingehem Rottne. Ombyggnad av trygghetsboende

ICA Maxi Ljungby. 

Försäkringskassan Växjö. Ombyggnad.

BYGGSERVICE

PÅ VÄG UPP!

Byggnaden blir 20 våningar med takterass och skall inrymma 160 lägenheter, lokaler och en skola.
I skrivande stund är vi 7 våningar upp och vi följer planen om ett montera ett våningsplan per 
vecka.

NIVIKA CENTER, VÄXJÖ



FRITIDSHUS I  VEMDALEN
Nybyggnation av 6 fritidshus i Vemdalsskalet. 

7 500 KVM I HULTSFRED
Vi bygger butikslokaler för Willys, Dollarstore och 
Byggmax snart klart. Willys får flytta in efter jul och 
inflyttning av Dollarstore och Byggmax i början av 
Mars. Nybyggnation utfört åt Famera fastigheter AB. 
Platschef Carl Björk och arbetsledare Durim Hasani.

VÄXJÖ

TRYGGHETSBOENDE 
PÅ HOVSHAGA, VÄXJÖ
127 trygghetsbostäder samt lokaler. Stommen är 
till största dela av massivträ. Beställare: SBB

VÄXJÖ

VÅR NYA VERKSTAD
PÅ EKEBERG I VÄXJÖ
FÄRDIGSTÄLLT HÖSTEN 2021

SNÖFLINGAN I RÄPPE
32 BOSTADSRÄTTER 
MED INFLYTTNING Q3 2022

Då våra gamla lokaler är för små, har vi investerat i en 
ny smidesverkstad och lager på området Ekeberg.



STUDENTBOSTÄDER PÅ TELEBORG
Kv Vandraren, 44 studentlägenheter, överlämnat till beställaren Kamelia, Inflyttning till hösten 2022

89 BOSTADSRÄTTER
I MASSIVTRÄHUS
AGRONOMEN I  VÄXJÖ ÄR INFLYTTAT OCH KL ART

VÄXJÖ

BRF UDDEN I  HOVMANTORP

Etapp 1 består av 34 bostadsrätter och 
etapp 2 av 28 hyresrätter. Bilden är 
tagen i augusti.

HANDELSPL ATS I  HÄSSLEHOLM
I Hässleholm har vi byggt en Biltemabutik (Den fristående byggnaden till vänster i bild) Bilte-
ma lämnades över i maj i år. Byggnaden till höger inrymmer, Jysk, Elgiganten, Willys, Linnea & 
Basilika samt Nordic wellnes. Denna lämnades över i mars. Total yta för bägge projekten är ca 
14 000 kvm.

SJÖNÄRA

VÄXJÖ



DALBO
CENTRUM

BUTIKER, 155 L ÄGENHETER
OCH PARKERINGSGARAGE

Första etappen av nya Dalbo Centrum kom-
mer att bestå av 155 lägenheter och bl a en ICA 
Maxi-butik. Byggnaderna uppförs på delar av 
den befintliga parkeringsytan mot Mörners väg 
och kommer bli sju våningar högt och inhysa 
ett parkeringsgarage i källarplan. Bostäderna 
är tänkta att erbjuda något nytt i området och 
kommer att ha tillgång till den upphöjda och 
skyddade innergården.

Bilden till vänster är en visualisering av hur det 
nya Dalbo Centrum skall se ut när det är klart.

VÄXJÖ

Färsk bild från bygget.

Bild ovan från augusti 2021.

L AMMHULTS SKOL A

KV LOTSEN
Nybyggnation av logistikhall med kontor åt Sjöudden Fastighet. Färdigställd 2021.

VÄXJÖ



BILLINGSBERG
Nybyggnation av 38 lägenheter i Smålandsstenar. Beställare Gislaveds Hus

SMÅL ANDSSTENAR
VÄRNAMO
I Värnamo ser vi tillbaka på ett mycket händelserikt år.
Vi har haft förmånen att starta igång flera projekt un-
der året, varav tre stycken lager på västkusten och bu-
tiksutbyggnad i Västerås.
Även på hemmabanan Värnamo med omnejd byggs det 
för fullt. För tillfället är det övervägande del bostäder 
i orderboken.

Det känns roligt och inspirerande att vi har spridning 
på typen av projekt, lika roligt och inspirerande tycker 
vi att det skall bli att kliva in i 2022 tillsammans med 
våra kunder och leverantörer. 

Biltema H6 Halmstad. Nybyggnation av ca 83 000m² lager. Beställare Biltema Real Estate

Biltema Lager 7 Falkenberg. Nybyggnation av ca 20 000m² lager. Beställare Biltema Real Estate

Biltema Butik Västerås. Utbyggnad av butik. Beställare Biltema Real Estate

Bromsregulatorn Landskrona. Utbyggnad av lager. Beställare Mileway.

Kv. Sadelmakaren Värnamo. Nybyggnation av ca. 130 lgh. Beställare Nivika Fastigheter

Billingsberg Smålandsstenar. Nybyggnation av 38 lgh. Beställare Gislaveds Hus

Kv. Slamkryparen Gislaved. Nybyggnation av 24 lgh. Beställare Gislaveds Hus

Chop Chop och Sen Street Kitchen Värnamo. Nybyggnad av restauranger. Beställare P&E 

Kv. Klockaren Ljungby. Nybyggnad av 58 lgh. Egen regi

PÅGÅENDE OCH NYSS AVSLUTADE PROJEKT

KV SADELMAKAREN, VÄRNAMO



BILTEMA HALMSTAD

BILTEMA L AGER 7 FALKENBERG

83 000 kvm lager i Halmstad
GBJ Bygg har fått uppdraget att bygga Biltemas största lager hittills. Den enorma anläggningen omfattar ca 83 000 
kvadratmeter och placeras vid E6:an i Halmstad.

Detaljhandelsjätten Biltema expanderar kraftigt just nu med många nya varuhus runtom i Sverige. Detta i sin tur 
kräver ny lagerkapacitet för att få logistiken att fungera. Det nya lagret i Halmstad är ett rekordprojekt både för 
Biltema och GBJ Bygg.

VÄRNAMO

Nybyggnation av ca 20 000m² lager.



ASPLÖVET
& EKLÖVET
KALMAR

KALMAR
I Kalmarsundsregionen ser vi tillbaka på ett mycket händelserikt år då vi haft många byggprojekt 
i varierande omfattning och storlek färdigställda. Framöver ser vi fram emot flera nya spännande 
projekt - det är fullt tryck i Kalmar/Ölandsregionen!

Solstrimman Färjestaden. Nybyggnation av lägenheter, start jan 2022. Byggherre: GBJ Construction.

Asplövet Kalmar. Nybyggnation av tre hus med 51 bostadsrätter. Byggherre: GBJ Construction.

Modig Machine Kalmar. Tillbyggnad om 3 900 kvm. Färdigställs i juni. Beställare: CA Fastigheter.

Havslätt Oskarshamn. 24 bostadsrätter i Havslätt. Byggherre: GBJ Construction.

Kuggåsstrand Mönsterås. 15 radhus med byggstart mars 2022. Byggherre: GBJ Construction.

Köpingsvik Öland. 13 lägenheter med byggstart mars 2022. Byggherre: GBJ Construction. 

Badvakten Borgholm. (Norden Construction) 39 bostadsrätter. Byggherre: Solhemsgruppen.

PÅGÅENDE PROJEKT

BRF ÄNGSBRISEN FÄRJESTADEN Färdigställt 2021. Byggherre: GBJ Construction.



RÅSTENEN MITT KALMAR
Sista etappen med bostäder på Råstenen, 
Hemvägen i Kalmar. Färdigställt sommaren 2021.

BRF SOLSTRIMMAN

KALMAR

BYGGMAX KALMAR
Färdigställt 2021.

BYGGSTART
I FÄRJESTADEN

KALMAR

BADVAKTEN BORGHOLM
NORDEN CONSTRUCTION

PADEL ARENA BORGHOLM
Färdigställt 2021.

NYA ISHALLEN KALMAR
Färdigställt 2021.



FORTSATT FÖRTROENDE 
FRÅN MODIG MACHINE
TILLBYGGNAD OM 3 900 KVM, KALMAR

KALMAR

 

BRF HAVSL ÄTTSHÖJDEN 

24 STRANDNÄRA 
BOSTADSRÄTTER
I HAVSL ÄTT
Äntligen är vi igång och bygger våra vinkel-
typhus i Oskarshamn. I det nya kvarteret i 
Havslätt  kommer de boende att kunna njuta av 
närhet till havet och naturen. Beställare är GBJ 
Construction.

BYGGSTART
I OSKARSHAMN

KALMAR



BOSTADSRÄTTER OCH HYRESRÄTTER

VI BYGGER BOSTÄDER 
I MÅNSARP

JÖNKÖPING
I Jönköping ser framtiden ljus ut. Vi har många spännande projekt framöver. VI har efter omor-
ganisationen anställt nya medarbetare till vårat lag. Vi ser att vi kommer behöva anställa några 
fler till de kommande projekten.

Stonecut Stigamo Jönköping. Nybyggnation butikslokal och lager.

Sannaängen Vättersnäs. Trygghetsboende på uppdrag av Kamelia. 36 lgh, färdigställs semestern 2022.

Brf Månsarps ängar Månsarp. Bostadsrätter och hyresrätter i varierande hustyper.

SM varvet Stigamo. Lager 5 200 kvm. Är i slutfasen av projektet.

SM varvet Stigamo. Lager och kontor om 7 800 kvm. Planeras vara klart årsskiftet 2022/2023.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE PROJEKT

SANNAÄNGEN
VÄTTERSNÄS



TVÅPLANS VINKELHUS
Vi kommer att bygga två vinkelhus med vardera 
sex lägenheter i varje hus.

JÖNKÖPING

KEDJEHUS
Det kommer att bli åtta kedjehus enligt vår 
Picknick-modell med carport.

32 HYRESRÄTTER
MÅNSARP

OCH 20 BOSTADSRÄTTER

JÖNKÖPING

STIGAMO 3.0
Stigamo 3.0 är en tillbyggnad på 5 200 kvm lager åt SM varvet på mot Bef Konradssons kakel.
Planeras vara klart februari 2022.
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STIGAMO 4.0
Vi håller på med markarbeten för ett ytterligare lager och kontor åt SM varvet på Stigamo på 7 800kvm.
Planeras vara klart årsskiftet 2022/2023.



Vårt kontor i Floda.

VÄST

Landvetter Södra Härryda kommun.

Brf Ängsvinden Lidköping. Bostäder i  Sjölunda. 

Brunnsboskolan Göteborg. Nybyggnad mellanstadieskola 
och anpassning av befintliga lokaler.

Biltema butik Katrineholm. 

Biltema butik Partille. 

Brf Utsikten Uddevalla. Bostäder i Sundstrand. 

Brf Lilla Apeln Partille. 10 bostadsrätter. 

Brf Silverpärlan Falkenberg. 

Brf Guldpärlan Falkenberg. 

Kikås Mölndal. Anläggning för återbruk av byggnadsmaterial.

PROJEKT 2021

När nu 2021 går mot sitt slut, är vi på GBJ Bygg Väst extra stolta och glada över det år som varit. 
För det första har vi växt ytterligare och vi är nu ett gäng med än fler kompetenta och engagerade 
medarbetare. Vi har vidare både påbörjat och avslutat ett flertal spännande projekt. Vår fram-
tida orderstock ser ut att växa sig allt större, inte minst med egenutvecklade bostadsprojekt, 
vilket också är fantastiskt roligt. Samt sist men inte minst, vi har bott in oss på Oscarshöjds herr-
gård i Floda – det känns verkligen bra att kunna erbjuda medarbetare både en unik kontorsmiljö 
och en härlig trädgård där vi både kan grilla och ta en promenad på lunchen.

Ett stort tack till alla medarbetare, beställare och leverantörer 
för riktigt gott samarbete 2021!



VÄST

GBJ BYGG TAR STEGET IN 
PÅ LOGISTIKMARKNADEN
GBJ Bygg har förvärvat ett markområde om 210.000 
kvm av Benders, som har ägt marken under en längre 
tid. Markområdet är beläget utmed E6/E20 söder om 
Varberg, i direkt anslutning till Himle trafikplats. Pla-
nen är att långsiktigt utveckla området för modern och 
hållbar logistik.

Malin Älmegran, GBJ Bygg säger:
 -Vi ser väldigt stor potential i att utveckla området för 
logistik, det ligger helt i vår linje för att vidareutveckla 
GBJ Bygg in i framtiden.

- Markområdets läge känns också som en mycket bra 
plats att vidareutveckla hållbar logistik. Med närhet till 
växande kommuner och hamn, ser vi ett fortsatt starkt 
behov av den typen av verksamheter.

Vidare känns det jättekul att Varbergs kommun visat 
oss sitt stöd och uppskattning för att utveckla området 
avslutar Malin.

VARBERG

VÄST

BOSTÄDER
I LIDKÖPING
BRF ÄNGSVINDEN

BILTEMABUTIK
KATRINEHOLM

Då våra gamla lokaler är för små, har vi investerat i en 
ny smidesverkstad och lager på området Ekeberg.



BRUNNSBOSKOLAN GÖTEBORG
En nybyggnad av en lågstadieskola för 400 elever och fritids. Även en helt ny skolgård samt tillgänglighetsanpass-
ningar av befintlig skola. Pålningen är avslutad och just nu håller vi på med markarbeten för huset och betongar-
beten för bottenplattan samt nybyggnad av ett återvinningshus.
Projektet skall vara klart i mars 2023.

FÄRDIGSTÄLLT UNDER 2021

VÄST

BILTEMA PARTILLE

VÄST

BILTEMA PARTILLE
I Partille, vid E20 strax öster om Göteborg lämnade vi i september över en ny butik till Biltema på 9 350 kvadratmeter 
butiks- och lageryta i två plan. Därtill inrymmer byggnaden även huvudkontor för Biltema Sverige i ett tredje plan.
Det nya varuhuset ligger i bästa skyltläge precis vid motorvägen, nära Partille Port och Partille Arena och har varit 
ett av GBJ Bygg Västs största projekt hittills. Det har gett oss en bra varumärkesreklam utåt för kommande projekt 
och rekrytering av ny personal.

FRAMTIDENS ÅTERVINNING FINNS I KIKÅS
Vi har precis avslutat ett projekt för Mölndals stad där vi byggt en pilotanläggning för återbruk av byggnadsmaterial. 
En byggnad på ca 1800 kvm där Mölndals Stad kommer ha lager, butik för återvunnet material och verkstad/lager. 
Byggnaden värms upp av metangasanläggning.



FINA UTSIKTER
I UDDEVALLA!
BRF UTSIKTEN, UDDEVALL A
I Brf Utsikten producerar vi fyra parhus och 2st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter. Vi har i 
skrivande stund just färdigställt stommontaget av två parhus, snart färdiga med de övriga två och 
gjuter bottenplattan för det första flerbostadshuset innan nyår. 

BOSTADS
UTVECKLING

Inom ramen för GBJ Bostadsutveckling så lägger vi 
bakom oss ett år med hög aktivitet i våra projekt.
Vi har färdigställt dryga 200 bostäder fördelat på ett 
10-tal projekt från Uddevalla i norr till Åhus i söder.
Det har till övervägande del varit bostadsrätter men 
även ett inslag av hyresrätter på några orter.

Under året har även försäljningen i många av våra pro-
jekt haft en bra utveckling och vi har kunnat starta 
byggnationen av ett 150-tal nya bostäder varav ett fler-
tal i för oss helt nya orter såsom Oskarshamn, Skegrie 
och Lidköping. Kommande år kommer innebära ytter-
ligare inträden på nya orter vilket känns spännande och 
utmanar oss att ta nya kliv i utvecklingen av vår affär.

Efter att under ett flertal år byggt upp en portfölj med 
hyresrätter på ett antal orter i södra Sverige så fick vi 
möjlighet att sälja detta bestånd till en långsiktig fast-
ighetsägare och förvaltare i form av Nivika.

Det gångna året har även innefattat ett aktivt arbete 
med att anskaffa nya projekt för framtiden och vi har 
säkrat nya projekt på ett 10-tal orter i allt från mark-
anvisningstävlingar till förvärv av privat mark. Ett nytt 
inslag i projektportföljen är förvärv av industrimark för 
logistikändamål i Varberg vilket öppnar upp för en ny 
typ av projekt för organisationen att utveckla framöver.

Vi har för att hantera de projekt som är pågående och 
inte minst de som kommer behövt förstärka vår orga-
nisation med fler medarbetare under året och har därav 
haft glädjen att få hälsa ett flertal nya kollegor välkom-
na till GBJ Bostadsutveckling.

Så sammanfattningsvis har vi åstadkommit mycket bra 
saker under året och vi ser med tillförsikt fram emot att 
gå in i ett nytt verksamhetsår och få börja realisera de 
många spännande projekt som ligger framför oss.

Inom ramen för GBJ Bostadsutveckling så lägger vi bakom oss ett år med hög aktivitet i våra 
projekt. Vi har färdigställt dryga 200 bostäder fördelat på ett 10-tal projekt från Uddevalla i norr 
till Åhus i söder.

BRF SL ÄTTEN, SKEGRIE
Slutsålda Brf Slätten i Skegrie är byggstartat 
och markarbeten är full gång. Det nya området 
består av fyra hus med totalt 40 lägenheter och 
ett par butikslokaler.



text

BOSTADSRÄTTER 
I  CENTRAL A ESLÖV
Det nya kvarteret kommer att bestå av lägenheter 
om 2-4 rok i hus upp till 6 plan. Dessutom blir det 
butikslokaler i markplan samt ett vackert torg.

BOSTADSUTVECKLING

FÖRENINGSTORGET
I ESLÖV

BRF SILVERPÄRL AN
FALKENBERG
I Falkenberg är vi i full gång med stommontage av 2st 
flerbostadshus, totalt 24st lägenheter.
På grund av leveransproblem från vår prefab-leveran-
tör så har vi varit tvungna att ändra produktionssätt 
och platsgjuta våra lägenhetsskiljande väggar. Trots 
detta så är vi i fas med tidplanen och efter nyår börjar 
vi med tak och därefter invändiga arbeten.

BRF GULDPÄRL AN
FALKENBERG
38 lgh totalt. Tillträdde den 25 november i år. 
Lilla Farstun 1-4 rok .

TORNLYCKAN I HÖGANÄS
Efter en framgångsrik Fas 1 tillsammans med en 
lokal entreprenör har vi projekterat fram 59 
bostäder i Tornlyckan, Höganäs. 
Det blir 23 bostadsrätter och 
36 hyresrätter och 
planerad byggstart 
är till våren 2022. 

BOSTADSUTVECKLING



VÄBELN, VÄXJÖ
Vi tar just nu fram bygglovshandlingar och i 
dagsläget är det 151 lägenheter planerade vilka 
kommer att vara både bostadsrätter och hyres-
rätter. 

Byggstart planeras under senare delen av 2022. 
Därav rivning under våren 2022 av befintligt 
bageri. Försäljningsstart till våren 2022
Totalentreprenör GBJ Bygg 

I Tranås planerar vi för 19 kedjehus. Det är åtta enplanshus (inte typhus) och 11 tvåplanhus typhus Picknicken 
(bilden ovan). Byggstart 2022 och tillträde 2023. Officiell säljsstart i jan 2022, tre bostäder är redan reserverade.

BOSTADSUTVECKLING

NORRABY IV, TRANÅS

VÄXJÖBAGARN

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER
KALMAR OCH FÄRJESTADEN

I juni flyttade 16 nya bostadsrättsinnehavare in på 
Råstenen Mitt och i november stod 20 enplanshus 
redo i Brf Ängsbrisen, Färjestaden. Byggherre är GBJ 
Construction. Totalentrprenör GBJ Bygg.

KOMMANDE OCH 
PROJEKT I  PRODUKTION 
I  KALMAR OCH OSKARSHAMN

Brf Asplövet på Karlssons Äng i Kalmar färdigställs 
under kvartal 3 2022. I dagsläget är drygt hälften av de 
51 bostadsrätterna sålda och köparna har nyligen slut-
fört sina inredningsval. Projektet innefattar fyra olika 
lägenhetstyper, välplanerade mindre lägenheter från 
32-67 kvm. 

I Oskarshamn har vi nyligen påbörjat byggnationen av 
Havslättshöjden, 24 lägenheter fördelat i fyra huskrop-
par på två plan. Ett fantastiskt havsnära läge med fin 
utsikt väntar de 24 bostadsrättsköparna i detta projekt.

BOSTADSUTVECKLING

Inom kort påbörjas byggnationen av Solstrimman i 
Färjestaden, 10 stycken enplanshus samt 28 lägenheter 
fördelat på två farstun hus i två till tre våningar. Bygg-
herre i dessa tre projekt är GBJ Construction.
Försäljningen har under hösten gått bra även i Möns-
terås där det planeras för 15 enplanshus, här planeras 
byggstart under Q1-Q2 2022. 
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BRF TALLSL ÄTTEN
Det nya kvarteret består totalt av 32 lägenheter i 
bostadsrättsform och 16 hade tillträde den 15 dec.
Resterande flyttar in 13 april 2022.

Typhus Majavallen i enplanshus och tvåplanshus. 
Hälften 2 rok och hälften 4 rok. Byggs i trä med 
leverans från VIDA. Totalentreprenör JBM Bygg 

HALVVÄGS
I ÅHUS

GRÖNSKANDE L ÄNGAN FALKENBERG
Byggstart planerad juni 2022. 22 kedjehus med samma husmodell som projektet Ränndalen men ej passivhus. 
Kort sagt en variant på Picknicken med Groventré och extra klädkammare.  Husen är totalt 120 kvm i två våningar 
och har 5 rok. Totalentreprenör är GBJ Väst, försäljningsstart i början av nästa år. 

KOMMANDE PROJEKT

BOSTADSUTVECKLING

Kärleksudden Mullsjö. Vi får tillträde till marken vid årsskiftet,

Kulturen Alvesta. Hyresrätter i dagsläget. Bygglovshandlingar påbörjas efter årsskiftet.
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