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OBOS utvecklar Kvarteret Glaset i Ersboda, Umeå 
 
OBOS, en av Nordens största leverantörer av bostäder utvecklar Kvarteret Glaset 
i Ersboda, Umeå. På området påbörjas inom kort uppförandet av både styckehus 
och bostadsrätter i radhus- och lägenhetsform.  
 
Kvarteret Glaset är beläget cirka 5 km norr om Umeå centrum. Området erbjuder 
ett brett serviceutbud och har goda kommunikationsmöjligheter till centrum och 
universitetet.  
 

- Vi är mycket glada över att vi nu har byggt det första boendet på 
Kvarteret Glaset där vi kommer att uppföra över sextio hem fram tills 
slutet av nästa år. Området är i dagsläget det största inom Umeå kommun 
där det byggs villor, grupphus och lägenheter. Alla våra tre varumärken 
Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS finns representerade, säger André 
Lindström, Projektutvecklare på OBOS Sverige AB. 

 
Vid utformningen av området och bostäderna har stor hänsyn har tagits till att 
spara naturmark inom och omkring området. OBOS bygger sunda hus med ett 
tydligt fokus på hållbarhet. Detta gör bolaget bland annat genom att använda trä 
som huvudsakligt byggmaterial. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar 
koldioxid under hela sin livstid.  OBOS samhällsengagemang sträcker sig över 
såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv. Det vi gör idag ska gynna oss och 
vår omvärld nu och flera generationer fram i tiden. 
 
För ytterligare information kontakta: 
André Lindström, Projektutvecklare OBOS Sverige 
Tel. 070-601 66 68, e-post: andre.lindstrom@obos.se 
 
Ulrika Liiv, Kommunikationschef OBOS Sverige  
Tel. 070-568 00 64, e-post: ulrika.liiv@obos.se 
 
OM OBOS 
OBOS är en av Nordens främsta leverantörer av bostäder. Förutom bostadsutveckling driver OBOS också 
bank- och försäkringsverksamhet på den norska marknaden. Resultatet för koncernen 2015 uppgick till 2,37 
miljarder norska kronor före skatt. 
 
I Sverige bedriver OBOS bostadsutveckling av högsta kvalitet genom de befintliga varumärkena Myresjöhus 
och SmålandsVillan samt systerbolaget Kärnhem. Inom projektutvecklingsverksamheten finns också 
varumärket OBOS Bostad vars verksamhet främst består i utveckling av flerbostadshus. Genom OBOS Mark 
AB förvärvar bolaget mark i attraktiva områden runt om i landet. Majoriteten av produktion sker i egna 
fabriker i Myresjö, Vrigstad, Sävsjö och Sundsvall. Läs mer på www.obos.se 
 

http://www.obos.se/

