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Peab Bostad först ut i Sisjödal 
 
När bostadsområdet Sisjödal etableras i västra Göteborg med över 500 

nyproducerade bostäder så är Peab Bostad först ut av byggutvecklarna. 

– Det har varit en brist på nya lägenheter för alla som vill bo kvar eller flytta in 

till denna delen av västra Göteborg. Brf Sisjödal möter upp en del av den stora 

efterfrågan, konstaterar Maria Nergården, marknadskommunikatör på Peab 

Bostad. 

 

Brf Sisjödal består av tre punkthus med sammanlagt 75 lägenheter beläget högt upp i 

det nya bostadsområdet. Punkthusen har sex våningar med fyra till fem lägenheter i 

varje plan. Garage kommer att finnas beläget under husen. 

Närmaste granne med bostadsområdet är naturreservatet Sandsjöbacka och den 

välbesökta Sisjön. Granne är också det expansiva handelsområdet Sisjön och det är 

även nära till ett stort utbud av butiker i Högsbo och Frölunda Torg. 

 

Det har under flera år funnits ett behov av fler lägenheter i området runt Askim-

Hovås-Sisjön. Nu kommer sex byggaktörer bygga ca 550 bostäder fördelade mellan 

bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i form av tvåplans radhus.  

Först ut är Peab Bostad med sina 75 bostadsrätter i Brf Sisjödal. Säljstart den 15 

oktober och med en planerad inflyttning tidigt 2020. 

 

Bildtext:  

De tre punkthusen med 75 lägenheter smälter fint in i det naturnära området. 

Illustration: Peab Bostad. 

 

 

 
Fakta Brf Sisjödal 

 Bostadsutvecklare: Peab Bostad 

Arkitektbyrå: Studio Ekberg 

Antal lägenheter: 75  

Storlek: 2-4 rok, 52-87 kvm 

 

 

Fakta Sisjödal 
Antal bostäder: ca 550 

 Upplåtelseformer: Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter 

Byggaktörer: Peab Bostad, Derome, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Stena 

Fastigheter och Veidekke 

Produktionsperiod: 2018-2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 

Maria Nergården, marknadskommunikatör Peab Bostad,  

031-700 85 87, maria.nergarden@peab.se  

 

Lisette Berg, kommunikationsansvarig Peab Bostad, 

073-337 68 93, lisette.berg@peab.se. 

  

_____________________________________________________________________________ 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och 

en omsättning på 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i 

Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. 

Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm. 
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