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Heba tecknar ramavtal med Husab om renovering 
av Rådsbacken i Huddinge 
 
Heba Fastighets AB har ett omfattande ROT-program med ambition att 
snabbt arbeta sig igenom fastighetsbeståndet. Heba har tecknat ramavtal 
med Husab, gällande renovering av ytterligare 192 lägenheter i kvarteret 
Rådsbacken i Huddinge.  

Husab har tidigare utfört renoveringen av flera hus i kvarteret och får nu 
förtroendet att fortsätta med återstående hus. 

- Hebas hela fastighetsbestånd ska bestå av moderna och väl underhållna 
fastigheter med lägenheter som möter behoven flera generationer 
framåt. Efter genomförd ROT får vi ner energianvändningen i husen, 
vilket är angeläget. Vi är glada över avtalet med Husab. Vi har ett gott 
samarbete sedan tidigare och de är väl inarbetade i kvarteret i 
Huddinge, säger Henrik Fernström chef fastighetsutveckling på Heba. 

- I över fem år har vi haft nöjet att vårda ett ihållande samarbete med 
Heba. Dels tack vare beställarens professionalitet, dels för vårt löfte att 
stå för det vi säger och vara stolta för det vi gör. Att vara med och 
samverka tillsammans med Heba för att uppnå ett optimalt slutresultat 
har varit väldigt roligt och utvecklande. Vi ser fram emot vårt fortsatta 
arbete med upprustning och hållbar effektivisering av Hebas bestånd, 
säger Johan Sjölander vd Husab Byggnads. 

 
Var god vänd! 
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Renoveringen omfattar byte av stammar och fönster, renovering av tvättstugor 
samt nya kök, badrum och ytskikt i lägenheterna. För att förbättra 
inomhusklimatet och spara energi installerar Heba ny ventilation med 
återvinning samt digitala undercentraler med styr- och reglerfunktioner som 
hanteras på distans för kontroll och precision. Arbetet inleds hösten 2021 och 
beräknas pågå drygt två år.  

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Fernström, chef fastighetsutveckling Heba, 08-522 547 60, 
henrik.fernstrom@hebafast.se 
Johan Sjölander, vd Husab, 070-629 72 69, johan.sjolander@husab.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 Husab 
Husab är ett bygg och fastighetsbolag som är verksamma i Storstockholm. Tre 
generationers byggmästartradition har lagt grunden till vår verksamhet. Vi 
erbjuder fastighetsutveckling, entreprenad och förvaltning under ett och samma 
tak. Våra uppdragsgivare och samarbetspartners är fastighetsbolag, 
bostadsrättsföreningar och kommuner. Utöver det utvecklar, bygger och 
förvaltar vi även fastigheter i egen regi. Läs mer på husab.se 
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