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Boet Bostad vinner markanvisning i Örebro 

Boet Bostad utvecklar ca 100 hyresbostäder i Norra Ormesta i Örebro kommun efter 

att ha vunnit en markanvisningstävling. Projektet avser fastigheten Kärrhöken 1 som är 

del av ett större utvecklingsområde i östra delen av staden.  

Markanvisningen ligger ca 3,5 kilometer från Örebro centrum och ca 1,5 kilometer från Örebro 

universitet. Området präglas av den omedelbara närheten till naturen, med naturreservatet Oset-

Rynningeviken inpå knuten och Hjälmaren cirka 500 meter bort, samtidigt som det finns goda 

kommunikationer in till city. 

Boet Bostad kommer att skapa attraktiva bostäder med smarta och kostnadseffektiva lösningar och 

en rimlig månadskostnad, bland annat genom att använda det statliga investeringsstödet. Projektet 

har en väl genomtänkt idé kring utemiljön, där kopplingen till naturreservatet och den lokala 

växtligheten ligger i fokus. Här är det platsen som bestämmer stilen. Vegetation är en viktig 

kvalitet i området för att knyta an till den direkta omgivningen. 

- För Boet Bostad är Norra Ormesta en fantastisk möjlighet att delta i ett stadsutvecklingsprojekt 

med fokus på social och ekologisk hållbarhet, vilket ligger helt i linje med vår vision att skapa 

attraktiva bostäder åt alla, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad. 

Detaljplan finns och arbete med förstudie påbörjas innan sommaren och bygglov kommer sökas 

under hösten 2018. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ferdinand Grumme, VD 

ferdinand.grumme@boetbostad.se 

+46 704 46 24 06 

__________________________________________________________________________ 

Boet Bostad är en nytänkande bostadsutvecklare med cirka 1 000 lägenheter i sin projektportfölj. Bolaget är baserat i 

Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter 

med höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt. 

Boet Bostad är ett bolag i samma koncern som Söderberg Förvaltning AB, ett familjeägt fastighetsbolag grundat 1946 

som har lång erfarenhet av att utveckla, förvalta och sälja primärt kommersiella fastigheter. 

Mer information om Boet Bostad finns på www.boetbostad.se 


