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Det nya bostadsområdet Njord i Surahammars centrum har 
byggts direkt efter marknadens behov. De som fl yttat in är 
främst personer över 55 år som sålt sitt hus. 

De lokala bostadsföretagen
Tel: 0220-467 70

info@surahus.se  •  www.surahus.se 

Framtidstro med nytt bostadsområde
Kommunalt bolag planerar för ytterligare hyresrätter
Med ett nybyggt välplanerat + 55 bo-
ende har vi lyckats åstadkomma en 
omfl yttning som frigör villor till för-
säljning på den lokala bostadsmark-
naden. Marknaden är inte mättad, nu 
planerar vi för nästa bostadsområde, 
säger Inge Carlsson, vd för Projekta 
Part AB.

Det fi nns många Surahammarsbor som när-
mar sig pensionsåldern, som idag bor i större 
villor med stora tomter och som vill ha ett 
bekvämare och mindre arbetsamt boende. De 
vill gärna bo centralt, nära kollektivtrafi k och 
affärer m.m. 

Med de 20 nya hyresrätterna vi byggt vid 
kvarteret Njord har vi hittat helt rätt men långt 
ifrån lyckats mätta efterfrågan.

Kommunen agerade
När övriga aktörer tvekade att investera i 
nybyggnation av bostäder i en kommun som 
samtidigt har rivit bostadshus kände kommu-
nens branchbolag, Projekta Part AB att man 
behövde agera.

– Det är så uppenbart att den här kundgrup-
pens behov ser annorlunda ut än det bostads-
utbud som fi nns.

Surahammar i vinnarläge
För att få en tydligare bild av bostadssituatio-
nen och de möjligheter som fi nns måste man 
lyfta blicken enligt Inge Carlsson.

– Tack vare bland annat förkortade restider 
mellan Stockholm och Västerås fl yttar allt 
fl er Stockholmare västerut. Det gör att bo-
stadsmarknaden i Västerås är attraktiv och att 
Västerås attraktionskraft smittar av sig på Su-
rahammars kommun. Vi kan locka till oss nya 
medborgare under förutsättning att det fi nns 
ett utbud av villor och byggbar tomtmark till 
försäljning och med byggnationen vid kvarte-
ret Njord har ett fl ertal villor kunnat erbjudas 
marknaden. Projekta Part välkomnar andra 
aktörer att bygga nya bostäder i Surahammar. 

– Vi har visat att marknaden fi nns.

Kvarteret Ugglan - nästa projekt
Nästa steg i Projekta Part AB:s planer är att 
bygga hyresrätter utefter Vallgatan i centrala 
Surahammar.

Med samma koncept som i kvarteret Njord 
planeras för ytterligare 20 nya hyresrätter i 
kvarteret Ugglan, givetvis med hög och an-
passad standard.

– Vi ser att marklägenheter är eftertraktade 
och de erfarenheter vi skaffat oss i kvarteret 
Njord tar vi nu med oss in i kvarteret Ugglan. 
Under vintern börjar vi med upphandlingen 
för att om allt går enligt planerna, sätta spaden 
i backen under våren 2006.
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i backen under våren 2006.
Beräknad infl yttning till de nya hyresrät-Beräknad infl yttning till de nya hyresrät-

terna kan då förhoppningsvis ske i början av terna kan då förhoppningsvis ske i början av 
2007.

Det kommunala bolaget Projekta Part AB har ytterligare personer i kö för hyresrätter 

efter samma koncept som i Njord. I kvarteret Ugglan i centrala Surahammar planerar 

man för nästa nya bostadsprojekt. Planillustration: Archus Arkitekter.
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