
 

   

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg 
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Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                           Göteborg 2015-07-01 

 

Klartecken för 550 nya bostäder i Lerum  
 
Den 3 juni fattade kommunstyrelsen i Lerum beslut om att projekt Aspen Strand kan påbörja 
detaljplanearbetet. Detta innebär att man nu mer i detalj studerar projektets utformning avseende kvaliteter, 
gestaltning och arkitektur. Helt i linje med Lerums vision 2025. 

 

– Det är med glädje som vi, tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam, tar oss an uppgiften 

att utveckla ett av Lerums finaste områden, säger Peter Lönn, chef för Sektor Samhällsbyggnad på 

Lerums kommun 

 

Närheten till kollektivtrafik, sjön Aspen och Lerums centrum gör projektet unikt. För att skapa bästa 

förutsättningar intensifieras nu dialogarbetet med intressenter i området.  

 

– Alla som vill ska få komma till tals och dialogarbete ska gå som en röd tråd genom hela projekt 

Aspen Strand. Syftet är att skapa bostäder och utveckla området så att så många som möjligt blir 

nöjda och känner delaktighet hela vägen i projektet, säger Marina Fritsche, affärsområdeschef 

Bostad på Wallenstam.  

 

Hållbarhet i fokus 

HSB, Skanska och Wallenstam äger tillsammans med Lerums kommun all mark inom området. 

Genom att gå ihop och samarbeta vill man utveckla området med utgångspunkt i Lerums vision 2025 

som innebär att man vill bli Sveriges ledande miljökommun 2025. HSB, Wallenstam och Skanska 

arbetar sedan en lång tid med hållbarhet och miljö i strategiska frågor.  

 

– Det vi bygger i projekt Aspen Strand ska hålla för minst tre generationer framåt. Därför är det 

extra viktigt att samtliga aspekter av hållbarhet- ekonomisk-ekologiskt och socialt finns med hela 

vägen, säger Mats Björk Affärsutvecklare på Skanska.  

 

Skanska ska vara ledande inom grönt byggande och har som sitt långsiktiga mål att nå noll 

miljöpåverkan. Wallenstams hållbarhetsarbete kännetecknas av att vara Sveriges enda 

fastighetsbolag som är självförsörjande på förnybar el. Det är också det bolag som för närvarande 

bygger flest hyresrätter i hela Sverige. Och HSB var först ut i Sverige med att verifiera sitt sociala 

hållbarhetsarbete enligt standard för ISO 26000 och bygger all nyproduktion i Miljöbyggnad Silver. 

 

Till hösten intensifierar projekt Aspen Strand dialogarbetet med att bland annat bjuda in grannar, 

näringsidkare, organisationer och andra intressenter som kan tänkas vara intresserade av att delta på 

ett möte. 

 

Gå gärna in på aspedalen.se och läs mer om projektet. Här finns även en områdeskarta att ta del av.  

Följ projektet på #aspenstrand 

 
Har du ytterligare pressfrågor, kontakta 

Lerums kommun: Monica Forsell, informationschef, 0302-52 11 15, monica.forsell@lerum.se 

HSB: Helene Eriksson, markutvecklare, 010-442 20 05, helene.eriksson@hsb.se 

Skanska. Mats Björk, affärsutvecklare, 010-448 25 88, mats.bjork@skanska.se 

Wallenstam: Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör, 0705-17 11 38, elisabeth.vansvik@wallenstam.se 


