
ByggPartner och Mimer tog första spadtaget för nya bostäder i
Västerås
Måndag 12 oktober tog ByggPartner och Bostads AB Mimer det första spadtaget för bygget av 69 nya
hyresrätter i Tegnérlunden, Västerås. 

Bostäderna som ska byggas är 2 till 3 rum och kök från 46-78 kvadratmeter. I början av 2022 kan Mimers hyresgäster flytta in i moderna
lägenheter i ett område som förvandlats från gammal industrimark till ett trevligt bostadsområde med både hyres- och bostadsrätter.
- Västerås har en speciell plats i ByggPartners hjärta. Härifrån kommer vår grundare Bosse Olsson och vi har haft verksamhet i staden
sedan 1997. Det känns fint att få bygga vidare på Västerås tillsammans med ett allmännyttigt bostadsbolag som Mimer,  säger Fredrik
Leo, vd för ByggPartner.
Lägenheterna kommer att ha en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Genomgående kommer fina material och maskiner att
användas. Alla bostäder har balkong eller uteplats, och tillgång till en gemensam gård.

- Tegnérlunden kommer att passa många kommande hyresgäster bra. Toppmoderna lägenheter med närservice in på knuten och på
gång- eller cykelavstånd från Västerås citykärna. Nära till det mesta men ändå ett lugnt och bekvämt boende. Mimer vill bidra till Västerås
utveckling och att vara en del av förnyelsen av Emausområdet är vi stolta över, säger VD Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer.

Bildtext: 

Första spadtaget för nya hyresrätter i Tegnérlunden togs av Martin Gepertz, Mimer, Johan Karlsson, ByggPartner och Jesper Brandberg,
Mimer och Västerås stad.

Fredrik Leo, VD 
Mobil: 076-677 66 10 
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. I Dalarna är vi ett av de
marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar
och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka
460 medarbetare och omsatte drygt 1,9 miljarder kronor 2019. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas
med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.


