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SHH sätter spaden i marken för nytt äldreboende 
 

 
 
Idag tas det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH Samhällsfastigheter 
utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan 
tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för 
inflyttning under Q4 2020. 
 
”För SHH Samhällsfastigheter är det viktigt att kunna erbjuda välutvecklade och bra boende för olika 
skeden i livet. Vi ser ett stort behov av nya äldreboenden och kommer nu att kunna erbjuda Humana 
ett välutvecklat äldreboende i Norrtälje som tillfredsställer både målgruppens och verksamhetens 
behov. Ambitionen framåt för SHH är att bygga en plattform för långsiktigt ägande och förvaltning av 
egenutvecklade samhällsfastigheter”, säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.  
 
”Behoven av äldreboenden ökar kraftigt och det känns bra att kunna bidra med vår kompetens i 
utvecklingen för att även möta de äldres behov. Vi ser framemot ett gott samarbete med Norrtälje 
kommun och att kunna erbjuda de äldre i Norrtälje ett modernt och tryggt hem”, säger Anders 
Broberg, affärsområdeschef för Humana Äldreomsorg. 
 
 
 
För mer information 
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, 
mm@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, 
fa@shhsamhallsfastigheter.se  
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Kort om SHH Bostad och SHH Samhällsfastigheter 
SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att 
bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och 
samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och 
samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över 
hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2019 till 3 219 bostäder varav 593 
under produktion och 2 626 bedömda byggrätter. 
SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade 
äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 
och ägs av SHH Bostad och FA Partners. 

Mer information finns på www.shhbostad.se.  


