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Heba ökar renoveringstakten ytterligare och 
tecknar avtal med Allmänna Bostad 
Heba Fastighets AB har ett omfattande ROT-program med ambition att 
snabbt arbeta sig igenom fastighetsbeståndet. Genom att teckna avtal 
med Allmänna Bostad för renovering av fastigheten Spöksonaten 1 i 
Axelsberg prövar bolaget en ny effektiv metod för ROT.  

- Med avtalet skapar vi möjlighet att öka tempot ytterligare genom att vi 
prövar en ny metod, där renovering sker per trapphus och stam. På så vis 
behöver vi inte evakuera hyresgästerna under så lång tid, säger Patrik 
Emanuelsson vd Heba Fastighets AB. 
 

- Vi är väldigt glada över att få arbeta med Heba och kommer genomföra 
renoveringen trapphusvis med vår rationella process och korta 
genomförandetid vilket är skonsammare för hyresgäster samt genererar 
hyresintäkter i fastigheten under renovering, säger Fredrik Brunnberg vd 
Allmänna Bostad. 

Syftet med Hebas ROT-program är att hela fastighetsbeståndet ska bestå av 
moderna och väl underhållna fastigheter med lägenheter som kan möta 
behoven flera decennier framåt.  

Renoveringen av Spöksonaten 1 omfattar byte av stammar och fönster, 
renovering av tvättstugor samt i lägenheterna nya kök, badrum och ytskikt.  

 
Var god vänd! 
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För mer information kontakta: 

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, 
patrik.emanuelsson@hebafast.se  

Fredrik Brunnberg, vd Allmänna Bostad, 073-985 10 50, 
fredrik@alllmannabostad.se 

Om Heba 
Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och 
förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt 
kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika 
faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, 
tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. 
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB 
Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se 

Om Allmänna Bostad 
Allmänna Bostad är ett fastighetsföretag som arbetar med bostadsutveckling av 
fastigheter i Storstockholm vid behov av renovering, stambyten eller 
ombyggnad. Renovering sker trapphusvis eller lägenhetsvis med partiella 
stambyten och kort genomförandetid tack vare en rationell renoveringsmetod. 
Renoveringsmetoden är utvecklad av Allmänna Bostads vd, Fredrik Brunnberg 
med erfarenhet från tusentals renoveringar. Läs mer på: 
www.allmannabostad.se 
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