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SHH och Balder utvecklar 38 bostadsrätter i 
Surbrunnshagen, Falun  
 
SHH ska tillsammans med Balder utveckla 38 stycken bostäder i det nya bostadsområdet 
Surbrunnshagen, nära Falun centrum. Det nya projektet, Brf Kompaniet kommer omfatta 
lägenheter med 3 eller 4 rum och kök.  
 
Under mars 2019 tecknade Fastighets AB Balder avtal med Kopparstaden för en byggrätt belägen i 
det nya bostadsområdet Surbrunnshagen, Falun. Balder har nu valt att byta från tidigare koncept och 
har därmed beslutat att gemensamt med SHH förvärva marken. Tillsammans ska bolagen utveckla 
projektet Brf Kompaniet med byggstart under hösten 2021.  
 
Totalt planerar SHH och Balder för 38 nya bostadsrätter, vilka ska uppföras som SHH:s koncepthus 
Duplex. SHH kommer därmed även att ansvara för arbetet med projektutvecklingen. Duplex utgör 
parhus om två våningar med en lägenhet på respektive plan. Brf Kompaniets lägenheter i 
Surbrunnshagen kommer att utgöra bostäder om tre respektive fyra rum och kök tillsammans med 
uteplats alternativt balkong.   
 

- Våra Duplex-hus erbjuder ett tillgängligt och trivsamt boende i ett nytt, modernt område i 
centrala Falun. Falun är en växande regionstad där bostadsbehovet i kommunen är fortsatt 
stort. SHH och vår produkt Duplex erbjuder såväl Balder som Kopparstaden en 
samarbetspartner med genomförandekraft och möjligheten att erbjuda de boende i Falun 
attraktiva bostäder, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ). 
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Den nya stadsdelen Surbrunnshagen, som är belägen knappt två kilometer från Faluns centrum, ska 
genomsyras av välmående, hållbarhet och mångfald. Brf Kompaniet kommer att vara beläget inom 
kort gångavstånd till service och handel samt natur och motionsspår. 
 
 
För mer information 

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 
eller Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef SHH Bostad AB (publ), e-post: mhi@shhbostad.se, 
telefon: 072 387 26 66. 
 

 

Kort om SHH Bostad 

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges 
växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och 
samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och 
samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 
färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över 
hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 
2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 
bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se. 
 


