
I söndags den 17/11 säljstartade BesqaB projektet Brf tegnér - 
nyByggnatIon av 86 nya lägenheter I anrIka stadsdelen luthagen 
I centrala uppsala. Intresset för projektet var mycket stort.  

med ett centralt läge i uppsala, mitt i det anrika området luthagen i hörnet av tegnérgatan/göt- 
gatan/ringgatan uppför Besqab ett flerfamiljshus med 86 nya bostadsrätter. I första etappen säljer 
vi 51 lägenheter och säljstartades igår i uppsala. Besqab planerar att börja arbetet med rivning och 
markarbeten under tidig vår 2014. Inflyttning är planerad till hösten 2015.

flerfamiljshuset är ritat av a-sidan arkitektkontor och arkitekturen smälter in i den omkringliggande 
stadsdelen vad gäller utformning och färgval på fasaderna. huset blir 4-6 våningar och ramar in 
två trivsamma innergårdar med trädäck, planteringar och lekytor. lägenheterna blir 1-6 rum och 
kök om 35-136 kvm med generösa balkonger eller uteplatser. flertalet lägenheter har även dubbla 
balkonger, varav några är inglasade. vissa lägenheter har braskamin som standard. garage kommer 
att finnas med hiss direkt upp i huset. 

- Vi erbjuder ett stort utbud av spännande variationer på lägenhetstyper, storlekar och planlös-
ningar. Vi hade säljstart i söndags och intresset för projektet var väldigt stort, säger Besqabs 
regionchef i Uppsala, Albert Koistinen. Över 200 personer besökte vår säljstart.

- Att ha fått förtroendet att bygga helt nya bostäder i den här fina gamla stadsdelen är väldigt 
hedrande och detta kommer vi att förvalta väl genom att bygga ett hus med modern arkitektur 
och färgsättning som knyter an till den anrika miljön, fortsätter Albert Koistinen. 

- Uppsala växer och det är en viktig marknad för oss, därför är det här projektet extra roligt att 
äntligen få säljstarta, säger Besqabs VD Anette Frumerie. 

Bilagor; bilder från projektet

för mer information kontakta:
albert koistinen, regionchef uppsala, 0706- 511 085 albert.koistinen@besqab.se
anette frumerie, vd  08-630 16 20  anette.frumerie@besqab.se

läs mer på www.besqab.se/tegner
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Besqab är verksamt i Stockholms län och Uppsala. Sedan starten 1988 har Besqab varit 

delaktig i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten 

omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av 

bostäder och vårdfastigheter.


