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LINDBACKEN VÄXER SNABBT MED EXKLUSIVA STENHUS
Byggmäster i Mälardalen har tecknat ytterligare avtal med Lindbacken Fastighets HB om fortsatt
utbyggnad av bostadsområdet Lindbacken, Uppsala. Ordersumman överstiger 180 miljoner kronor och
avser byggnationer under år 2016-2018.
Först ut är Bostadsrättsföreningen Viva med 14 exklusiva radhus belägna i parken i Lindbacken. Husen
är ritade av arkitektbyrån Koncept Stockholm och första spadtaget tas nu i april.
Byggmäster och Lindbacken Fastighets HB fortsätter sitt väletablerade samarbete genom denna
entreprenad. Gemensamt produceras högkvalitetsbostäder med ytongstomme som ger en bostad
med energi och hygienvärden långt över snittet.
-

Vi ser positivt på vårt fortsatta samarbete som betyder mycket för oss på Byggmäster, säger
Morgan Österlind, affärsområdeschef för Byggmäster i Uppsala.

Projektet ger Byggmäster kraft att fortsätta växa. Det skapar behov inom Kalkyl & Inköp och även
personal i produktion som exempelvis platschefer, arbetsledare och även byggnadsträarbetare.
Entreprenaden ger sysselsättning åt Byggmästersters egen personal och även åt Byggmästers
samarbetspartners under cirka 2 år.
Se bifogad bild.
Byggmäster genomför entreprenad- och byggserviceuppdrag i Västerås, Enköping och Uppsala.
Uppdragen varierar i omfång och storlek – från att bygga morgondagens samhälle med bostäder,
industrier, handel och kontor till ombyggnation, renovering och tillbyggnad (ROT). Byggmäster
påbörjade entreprenader i Lindbacken 2013 och har byggt LSS-boenden, Kids2Home förskola,
bostadsrätter av sten- och trähus (Blooc, Englandshusen, Lindhagen1 och etapp2). Byggmäster
omsätter över 200 miljoner och är i dagsläget 70 anställda.

Lindbacken Fastighets HBs verksamhet består i att utveckla stadsdelen Lindbacken. Bolaget sålde
108 stycken bostäder i Lindbacken under år 2015. Den totala omsättningen, inklusive försäljning av
bostadsrätter, uppgick till 315 miljoner kronor. Bolaget ägs till 67 % av Gillöga AB och 33 % av
Hallskär AB. För mer information, kontakta Bo Falk, VD Lindbacken Fastighets HB, 072-222 60 27.

