
Bostadsminister Peter Eriksson besöker Alingsås och Skövde
På tisdag den 31 oktober besöker bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Alingsås
och Skövde för att se hur de båda västgötska kommunernas bostadsbolag bygger för framtiden.
I Alingsås och Skövde byggs hållbara bostäder med låg hyra för unga och gamla.
Dagen börjar med att bostads- och digitaliseringsminister besöker nyinflyttade hyresgäster i det nya bostadskvarteret Noltorpshöjd i Alingsås.
De två husen, varav ett är ett 65+ boende och håller på att byggas, har byggts med passivhusteknik för ett bekvämt och klimatanpassat
boende med rimliga hyresnivåer, solceller och gröna tak. Bostadsministern kommer även att plantera nya träd på gården i kvarteret.

Under eftermiddagen åker Peter Eriksson vidare till Skövde där bostäder för unga och äldre är prioriterat. I Skövde kommer bostadsministern
att besöka tre nya bostadsprojekt.

Lägenheterna i det nya bostadsområdet Ekedal som bostadsministern besöker först är byggda för unga mellan 18 – 29 år och har en hyra
som tillhör de lägsta för nyproduktion i landet.

Efter Ekedal åker Peter Eriksson till området Aspö Eko-logi där över 200 nya bostäder är under uppförande med stor variation. I
bostadsområdet byggs lägenheter för Skövde-bor i alla åldrar.

I bostadsområdet Frostaliden kommer bostadsminister Peter Eriksson att inviga byggstarten av 189 lägenheter vars framtida hyror hålls nere
med hjälp av bland annat det statliga investeringsstödet. Lägenheterna är fördelade på sex höghus som alla har en stomme av trä.

Program för tisdagen den 31 februari

Alingsås

Besök Noltorpshöjd
Tid: kl. 9.30
Plats: Bollvägen 2A, Alingsås

Skövde

Presentation Skövdebostäder
Tid: kl. 13.30
Plats: Drottninggatan 2A, Skövde

Besök Ekedal
Tid: kl. 14.10
Plats: Stadsparken Bolognerskogens utkant, Skövde

Aspö Eko-logi
Tid: kl. 14.40
Plats: Norra Aspövägen, Skövde

Besök Frostliden
Tid: kl. 15.25
Plats: Karstorpsvägen, Skövde

Media är välkomna att delta under delar av programmen. Anmälan sker till Martin Kling.

Länk till pressmeddelande om investeringsstödet:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-tillfor-fornyad-kraft-i-rekordbyggandet-genom-investeringsstod/
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Martin Kling
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
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martin.kling@regeringskansliet.se 


