
Første akt på Teaterkvarteret i gang
Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort tok i dag første spadetak på Teaterkvarteret, et spennende boligprosjekt i Tromsø sentrum.

Prosjektet markerer starten på utviklingen av et nytt område i den sørlige delen av Tromsø sentrum. Teaterkvarteret ligger like sør for
Hålogaland Teater, og prosjektet får en spennende dramaturgi og moderne utforming.

– Det er veldig bra at det nå startes et nytt boligprosjekt i Tromsø by, og det er ekstra hyggelig at lokalt selskap som Peab Bjørn Bygg med
sterke tradisjoner i byen står for utvikling og bygging av Teaterkvarteret. Dette prosjektet vil komme både byen og beboerne til gode, og
beliggenheten er fantastisk. Jeg har aldri kjørt gravemaskin før, men det var veldig gøy å ta det første gravemaskintaket, sa Tromsø-ordfører
Jens Johan Hjort.

Ordføreren lovte å komme tilbake når prosjektet står ferdig, da ikledd ordførerkjedet som faktisk ble gitt av Bjørn Byggs grunnlegger under
Tromsø bys 175-års jubileum. Jens Johan Hjort mente at ordførerkjedet ikke passet seg helt i en gravemaskin.

Eiendomsutvikler og entreprenør

Det er Peab Bjørn Bygg som er utvikler og entreprenør på Teaterkvarteret, og dersom alt går etter planen kan de første kjøperne flytte inn
sensommeren 2014.

Første akt utgjør første salgs- og byggetrinn og består av 38 leiligheter fra to-roms på 42m2 til fem-roms på 160m2. Teaterkvarteret
organiseres som et sameie med selveierboliger. I prosjektet er det lagt vekt på stor variasjon i tilbudet av leiligheter, både i form og størrelse.
Byggets fasader får et moderne, enkelt og lyst uttrykk. Kjøperne får mulighet til å velge mellom designlinjene retro, minimalistisk og tradisjonell.

Fornøyd med salget

Salg av neste byggetrinn, som utgjør 55 leiligheter, starter i juni 2013.

– Det er fortsatt noen leiligheter igjen i første byggetrinn, men salget har vært så bra at vi nå kan sette i gang med byggingen. Dette er første
bygg i utvikling av en ny sentrumsbydel, og leilighetene selges med gunstig Husbank-finansiering. Vi har planlagt prosjektet godt, og
beliggenhet, lysforhold og utsikt burde være noe av det beste Tromsø har å by på, forteller prosjektleder Stig Tore Johnsen.

Arkitektkontoret Stein Halvorsen AS har tegnet bygget og Privatmegleren Tromsø står for salget.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder
SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling
og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.


