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BYGGSTART FÖR JSB I SVEDALA  
Svedala får 40 nya bostadsrätter. Den 22 november är det 
dags för första spadtaget i JSB:s egenutvecklade projekt. 

Svedala kommun får 40 nya lägenheter när entreprenören 
JSB skapar Brf Livsmiljö. JSB är initiativtagare och driver 
projektet hela vägen från idé och produktion till bildande av 
bostadsrättsföreningen som slutligen överlämnas till de boende.

– Eftersom vi kan hela processen från ax till limpa vill vi på detta 
sätt erbjuda ett bekvämt och hållbart boende med hög kvalité till 
rimligt pris, säger Robert Cardell, arbetschef JSB Syd.   

Brf Livsmiljö blir en del av Segestrand, ett område som växer fram 
i centrala Svedala. Husen är anpassade till området och byggs 
enligt JSB:s beprövade typhuskoncept. Samtliga lägenheter är 
idag slutsålda och inflyttning beräknas till våren 2019.  

– Det känns bra att vara framme vid byggstart och jätte-
inspirerande att vara med och utveckla ett fint område i en 
växande kommun med bra läge i Öresundsregionen, säger  
Robert Cardell. 

Det blir två trevåningshus och ett fyravåningshus med totalt 40 
bostadsrätter, varav 20 st. 2: or på 60 kvm 20 st. 3: or på 72 kvm. 
Våningarna har skräddarsydda lösningar präglade av modern 
arkitektur, hög komfort och hållbara material. Standard är bland 
annat kakel, klinker, ekparkett, diskmaskin, tvättmaskin och 
torktumlare. Lägenheterna har uteplats eller balkong och husen 
är försedda med hiss från markplan.  

John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) med huvudkontor i Karlshamn 
verkar över hela Sverige inom entreprenader och projektutveckling i egen 
regi samt i södra Sverige även inom byggservice. Företaget har cirka 280 
anställda och en årsomsättning om cirka 1 700 mnkr.

Välkommen till första Spadtaget, Brf Livsmiljö 
22 november kl. 14.00, specifik plats.....?

Meddelandet är utsänt av JSB. 

För vidare information kontakta:  
Arbetschef Robert Cardell,   
direkt 0732-32 18 07 
eller robert.cardell@jsb.se

Se även www.jsb.se

Svedala är en snabbväxande kommun. Här finner ni barn-
omsorg där både tillgänglighet och kvalitet är en av fakto-
rerna som gör att barnfamiljer gärna flyttar hit. Barnomsorg 
och skolor drivs i både den kommunala och fristående regin.

Segestrand är ett område som växer fram i centrala Sveda-
la med fokus på god boendemiljö och livskvalitet. Området 
kommer när det står klart innehålla cirka 200 stycken nya 
bostäder. Segestrand kommer att bli en naturlig länk mel-

lan Tegelbruket som ligger söder om järnvägen och Svedala 
centrum. Längs med Sege å kommer det finnas gång- och 
cykelstråk och i söder finns en vacker anlagd damm.

Ett idylliskt område, tack vare sköna grönområden, golfba-
nor i världsklass, promenadstråk, närhet till kommunikatio-
ner och butiker helt ypperligt för er som sålt villan och vill 
flytta till något mer bekvämt men samtidigt kunna bibehålla 
villakänslan.
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”Vi vill erbjuda ett bekvämt  
och hållbart boende”


