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Efterfrågan har varit exempellös för 
Skanska Nya Hems nya villaområde i 
Smedkärr. Även om inte alla bostäder 
är släppta till försäljning ännu är kun-
derna som väntar många.

– Det är roligt att kunna konstatera 
att vi träffat rätt vad gäller husens ut-
formning, storlek, läge och prisbild. 
Jag har inte varit med om en sådan 
försäljningsframgång tidigare, säger 
kundansvarige Magnus Thölén.

Skanska uppför just nu 30 fristående villor i 
Smedkärr i södra Lerums tätort. I spännande 
och vacker naturmark på höjden bakom det 
gamla torpet skapas ett bostadsområde för 
dem som värdesätter 
familj och friluftsliv. 
Dalgången söder om 
Almekärr är ett drama-
tiskt naturlandskap som 
ramas in av stora sten-
block, stengärdsgårdar, 
ängsmarker och vackra 
slänter. 

– I Smedkärr vill vi 
anpassa bostäderna efter 
miljön. Inte tvärtom. 
Området bjuder på så många kvaliteter som 
är värda att ta tillvara, förklarar projektchef 
Olof Olausson.

Grannar fl yttar in
Områdets kvaliteter med närhet till Lilla 
Stamsjöns bad- och fi skevatten samt kringlig-
gande skogs- och strövområden med motions-
spår har tidigare varit uppskattat av de boende 
i området.

– Vi märker tydligt av att det är många som 
redan bor i området som gör en boendekarriär 
och fl yttar in i Smedkärr. Därmed kan även 
barnen gå kvar i samma skola som tidigare, 
säger Magnus Thölén.

Succé när Skanska utvecklar nya hem
Smedkärr - ombonade villor i vacker naturmark

Rejäla tomter
I villaområdet Smedkärr med dess spännande 
naturmark har alla husköpare rejäla friköpta 
tomter mellan 600 och 1100 kvadratmeter som 
ansluter till naturen via mjuka övergångar. 
Många av trädgårdarna består dessutom till 
stor del av ren naturmark. Det välplanerade 
området blir fritt från genomfartstrafi k varför 
miljön blir mycket barnvänlig – Smedkärr 
utlovar en härlig uppväxtmiljö.

Trähus med attityd
Husen i Smedkärr utformas med rena linjer 
och en enkel grundstruktur. En variationsrik 
bebyggelse som blandar vår tids uttryck med 
klassisk trähustradition. I nedre Smedkärr ut-

förs husen i traditionell 
stil och med sadeltak. 
Fasaden får en färgsätt-
ning som på ett fi nt sätt 
sammanlänkar de nya 
husen med det befi ntliga 
torpet. 

Husen i övre och inre 
Smedkärr utförs anting-
en med pulpettak eller 
med tak brutet i husets 
längdriktning. Färgsätt-
ningen blir något dovare 

för att knyta an till det naturnära läget.
– Tack vare de stora fönsterytorna mot 

trädgårdarna får alla bostäderna fi n kontakt 
med naturen och grönskan, förklarar Olof 
Olausson.

Stilren interiör
Det stilrena, öppna intrycket i exteriören har 
fått följa med in i villornas interiör. Här möts 
man av luftiga planlösningar som både väl-
komnar ljuset och gästerna.

I Smedkärr uppförs tre olika sorters villor; 
Villa Ängslyckan, Villa Skogsdungen och 
Villa Gläntan. Villorna är på mellan 126-150 
kvadratmeter.

Villa Gläntan i övre Smedkärr i förgrunden och Villa Skogsdungen i bakgrunden.
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Smedkärr – ett nytt 
bostadsområde i Lerum 
som på alla sätt 
smälter väl in i den 
vackra naturmarken. 
På bilden 
kundansvarige 
Magnus Thölén och 
projektchef Olof 
Olausson.

Fakta:

Skanska Nya hem innebär:
• Personlig hjälp – när det till exempel gäller valmöjligheter, ekonomi och hur köp-
  processen går till.
• Ett nybyggt hem – garanterar ett väl fungerande och bekymmersfritt boende.
• Egna valmöjligheter – vad gäller färg, kakel, klinker, golv, snickerier och vitvaror.
• Ett friskt hem – tack vare Skanskas kontinuerliga utvecklingsarbete inom miljöområdet.
• En fungerande omgivning – utifrån alla aspekter. Skanska Nya Hems bostadsområden är 
mycket grundligt planerade.

Stor efterfrågan
I maj påbörjades försäljningen av de första 
19 villorna - alla var sålda till semestern! I 
september inleds försäljningen av de sista 
villorna i Smedkärr. Även om inte allt är klart 
ännu så är det svårt för nya intresserade att få 
hänga med på tåget.

Magnus Thölén förklarar:
– Vi önskar att vi hade ännu fl er bostäder 

att sälja här, men så är ju tyvärr inte fallet. Vi 
vill dock, i samarbete med Lerums kommun, 
fortsätta att skapa nya bostadsområden så att 
fl er familjer kan få möjlighet att bo i goda bo-
städer utvecklade av Skanska Nya Hem.


