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Pressmeddelande 2020-08-10 
 
 

SHH har byggstartat 36 slutsålda bostadsrätter i Hagalund, 
Borlänge  
 

 
Bild: SHH Bostad 
 
SHH har i augusti byggstartat Brf Läroverksvallen i Borlänge med planerad inflyttning under slutet av 
augusti 2021. Läroverksvallen är belägen i centrala Borlänge, inom det populära villaområdet 
Hagalund. Försäljningen av projektet har varit framgångsrik och samtliga 36 bostäder är sålda med 
bindande förhandsavtal. Totalt bygger SHH åtta stycken parhus med lägenheter på två, tre respektive 
fyra rum och kök.  
 
- Brf Läroverksvallen är ett bra exempel på styrkan i SHH:s affärsmodell, där vi tillgodoser de 

behov som finns i alla led. I linje med kommunens önskemål har vi skapat en möjlighet att förtäta 
centrala Borlänge, samtidigt som vi bygger ett hållbart boende som passar väl in i omgivningen. 
Genom SHH:s egenutvecklade hus kan vi erbjuda ett attraktivt och långsiktigt boende till en 
förmånlig kostnad. Det är med glädje vi har byggstartat här i Borlänge, så vi kan välkomna våra 
nya kunder till inflyttning nästa höst, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad. 
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För mer information 

Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad, e-post: alg@shhbostad.se, telefon 076-894 23 
00 eller Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, e-post: mm@shhbostad.se, 
telefon: 070-372 12 14  
 
Kort om SHH Bostad 

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och 
samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, 
bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig 
förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 600 prisvärda boenden över hela 
Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 
boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns 
på www.shhbostad.se.   


