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Pressmeddelande 
 

ByggPartner erhåller preliminär tilldelning för ytterligare ett 
Partneringprojekt åt LudvikaHem 
 
ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för nybyggnation av 16 
stycken flerbostadshus i ett och två plan med upplåtelseform hyresrätter från 
LudvikaHem. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.  
 

Projektet omfattar att i partneringform uppföra 16 flerbostadshus i ett och två plan. 

Hyresrätterna skall fördelas på tvåor, treor och fyror. I projektet ingår också att tillföra en 

lämplig utemiljö och nya gång- och cykelvägar inom LudvikaHems fastighetsområde samt 

parkeringsplatser för bil och cykel till boenden och gäster. Genomförandet kommer att ske i 

två etapper. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. ByggPartner 

erhöll tilldelningen 1 mars och nu följer 10 dagars avtalsspärr. 

 

Det är glädjande att vi har fått förtroendet att fortsätta delta i utvecklingen av Ludvika. 

Projektet ger oss möjligheten att ytterlig stärka vår marknad i Ludvika och vi ser fram emot 

detta samarbete säger Johan Karlsson, Arbetschef på ByggPartner med ansvar för 

dalaverksamheten" 

 

 

För mer information vänligen kontakta: 
 
 
Johan Karlsson, Arbetschef 
Mobil: 070-416 97 51 

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se 

Fredrik Leo, vice VD  
Mobil: 076-677 66 10 
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se 
 
Claes Thelander, CFO  
Mobil: 070-416 97 44  
E-post: claes.thelander@byggpartner.se 
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Handelsplats: Nasdaq First North Premier 
Kortnamn: BYGGP 
Certified Adviser: FNCA Sweden AB 
 
 
 
 

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 13:00 

 
 
 
 
ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I 
Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de 
marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice och Ställningar och 
fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, 
Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 430 medarbetare och omsatte drygt 1,3 miljarder 
kronor 2017.  


