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80 nya hyreslägenheter med villakänsla  

och rimlig hyra i V Ingelstad 

 

Vellingebostäder vann en markanvisningstävling i V Ingelstad i 

början av sommaren och projekteringen pågår nu för fullt. Totalt 80 

yteffektiva och funktionella hyreslägenheter ska byggas strax öster 

om den nya tågstationen. Första etappen påbörjas redan nästa år. 

Och inflyttning är planerad till 2017. 

– Området har ett stationsnära, attraktivt läge. Idag har vi 13 mindre lägenheter 
mitt i byn och omsättningen är obefintlig. Det känns därför riktigt bra att kunna 
erbjuda tvåor, treor och fyror med villakänsla och rimlig hyra för hushåll från en 
till fem personer. Detta skapar en trivsam mix av hyresgäster, säger Anders 

Larsson, VD Vellingebostäder. 

Husen erbjuder olika sorters boende med villakänsla och gedigna materialval. De 

ljusa och genomgående lägenheterna har två uteplatser i två väderstreck: en 

entréterrass samt en balkong eller terrass. I första etappen byggs 20 marklägen-

heter med egen trädgård och lika många etagelägenheter med hög takhöjd i en del 

av bostaden.  

 

Området får en genuin bykänsla, vars kvarter med gränder och grönytor bildar en 

naturlig övergång i gränslandet mellan befintliga villaområden och den nya 

tågstationen. Arkitekterna på Stadstudio har hämtat inspiration i de gamla 

skånska gårdarna med en gemensam gårdsplan med både privata och gemen-

samma mötesplatser, entréer, förråd och integrerade parkeringsplatser. Det 

stationsnära läget, samt att det att det planeras för bilpool, reducerar dessutom 

behovet av bil i området.  

 

V Ingelstad utvecklas till en robust by på den skånska slätten. 

Vellinge kommun satsar i detaljplanen på att utveckla de mindre orterna i 

kommunens östra delar till robusta byar. V Ingelstad som idag har cirka 700 

invånare kommer, i översiktsplanen som ligger till år 2050, att växa med 2800 

personer. I översiktsplanen finns en ny stadsdel planerad i V Ingelstad, strax 

väster om tågstationen som även kommer att innehålla någon form av centrum. I 

planen ingår även utveckling av området längs Gessiebäcken, mellan V Ingelstad 

och Vellinge tätort, till en grön länk mellan byarna med cykel- och gångväg och 

kanske en ridstig. 
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För ytterligare information välkommen att kontakta: 

Anders Larsson, VD Vellingebostäder.  

Tel 040-42 60 66. E-post: anders.larsson@veboa.se 

 

Se även http://news.cision.com/se/vellingebostader för högupplösta bilder. 

 

 

Skissbild. Stadstudio 2015. 

 

 

 

 

 

Vellingebostäder är Vellinge kommuns största fastighetsägare, med det största urvalet av bostäder  

och totalt cirka 1 000 hyreslägenheter fördelade i Skanör, Falsterbo, Höllviken, Vellinge, V Ingelstad  

och Ö Grevie. I fastighetsbeståndet finns pittoreska skånelängor, ståtliga patriciervåningar, traditionella 

tvåvåningshus, villor och radhus. www.veboa.se  
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