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Söderberg Förvaltning investerar i Boet Bostad
Söderberg Förvaltning investerar i Boet Bostad, ett bolag helt fokuserat på utveckling
av hyresrätter. Detta efter att ha noterat en kraftig ökning i efterfrågan av
kostnadseffektiva och attraktiva bostäder.
Byggtakten av bostäder i landet har under en lång tid legat väsentligt under behovet,
vilket har lett till att efterfrågan på bostäder idag är större än någonsin. Enligt en aktuell
rapport från Boverket* behöver det byggas 71 000 bostäder per år i Sverige under perioden
2015-2020 för att komma ikapp underskottet.
Boet Bostad har en uttalad vision att skapa bostäder åt alla och att bidra till en fungerande
och effektiv bostadsmarknad. Bolagets mål är att skapa attraktiva hyresbostäder med höga
ambitioner beträffande arkitektur, hållbarhet och boendekvalitet på ett kostnadseffektivt
sätt.
– Hyresrätten är en utmärkt upplåtelseform för att hjälpa till att lösa bostadskrisen. Den
gör det möjligt för människor att förändra sitt boende i takt med att livet förändras, utan
att vara beroende av kortsiktiga svängningar på bostadsmarknaden. Därför är vi övertygade
om att Boet Bostad har en viktig roll att fylla, säger Fredrik Söderberg, VD för Söderberg
Förvaltning AB och styrelseordförande för Boet Bostad.
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Söderberg
Styrelseordförande
fredrik.soderberg@boetbostad.se
+46 707 83 31 60
*”Analys av behovet av bostadsbyggande fram till år 2025”
______________________________________________________________________________
Boet Bostad är ett nytänkande företag baserat i Göteborg med en uttalad vision om att skapa
bostäder åt alla och att bidra till en fungerande och effektiv bostadsmarknad. Vi brinner för att
skapa attraktiva hyresrätter med höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett
kostnadseffektivt sätt, samtidigt som vi fokuserar på boendekvalitet och arkitektonisk ambition.
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

