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K -F ASTIGHETER BYGGER FLER 
HYRESRÄTTER I  GÖTEBORG  

 

K-Fast Holding (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighets-
ägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, bygger fler 
hyresrätter i Göteborg. På Smörslottsgatan blir det ytterligare omkring 
190 lägenheter i varierande storlekar.  

K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Savenäs 131:13 och planerar att uppföra en 
huskropp med totalt omkring 190 hyresrätter samt underjordiskt garage. 
Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 
80 Mkr. Tillträde är planerat att ske den 1 februari 2020. 

Sedan tidigare äger K-Fastigheter intilliggande grannfastighet, Savenäs 131:12, där 
bolaget planerar att bygga 97 hyresrätter samt en butikslokal. Samtliga hus på 
Smörslottsgatan kommer att byggas enligt bolagets egenutvecklade flexibla och 
yteffektiva Lamellhus-koncept.  

”Vi är glada över att kunna starta etapp två av vårt projekt på Smörslottsgatan. Det är 
ett område som många vill bo i och med våra fastigheter erbjuder vi attraktiva 
hyresrätter där fler kan hitta sitt hem. Vi vet att boende med hyresrätt är en viktig del i 
samhällsutvecklingen och K-Fastigheter vill gärna bygga hyresrätter i Göteborg och 
flera orter i den expansiva Västra Götalandsregionen. Med vårt engagemang i hela 
värdekedjan, från projektutveckling till förvaltning av egna hus, tar vi ansvar för 
långsiktig och hållbar utveckling”, säger Åsa Fredin, chef för K-Fastigheters 
affärsområde Projektutveckling. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Åsa Fredin, chef affärsområde Projektutveckling,  
e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 84 
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB,  
e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626 

 
 
K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet 
omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta 
byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning.  
K-Fastigheter erbjuder omkring 1 400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar 
ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om                
2,7 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 miljoner kronor. Läs mer på k-fastigheter.se 

http://k-fastigheter.se/
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