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LINKÖPING
HSB brf Panorama, Berga
Projekt: 54 lägenheter
Säljstart: Oktober 2017
Byggstart: Våren 2018
Inflyttning: Preliminärt årsskiftet 2019–2020

HSB brf Ridderstad 
och HSB brf Bäcken, Berga
Projekt: Cirka 80 lägenheter
Säljstart: Preliminärt 2019
Inflyttning: Preliminärt 2021

Kvarteret Laggkärlet, Berga
HSB Östergötland planerar att förädla sin befintliga hy
resfastighet med hissinstallation i trapphus, samtidigt som 
det byggs på en ny våning med bostäder på de befintliga 
husen. Planerna är också att bygga två nya hus i södra de
len, som totalt kommer att omfatta cirka 70 bostäder samt 
garage under del av fastigheten. Kommunens detaljplan 
beräknas bli klar 2019. Genomförandet kommer därefter 
att ske i flera etapper. 

Folkets Park står snart klart
Arbetet har pågått med att färdigställa de två sista bostads
rättsföreningarna i Folkets Park – HSB brf  Tombolan, som 
hade inflyttning under våren, och HSB brf  Spelmannen, 
som beräknas stå klart sommar/höst 2019. Totalt har då 
HSB Östergötland färdigställt 321 nya bostäder i området. 
I nästa steg kommer parkerna i området att färdigställas. 
Det arbetet beräknas vara klart 2019–2020.

HSB brf Tombolan, Folkets Park
Projekt: 78 lägenheter
Byggstart: November 2016
Inflyttning: Sommaren 2018

HSB brf Spelmannen, Folkets Park
Projekt: 63 lägenheter
Säljstart: Sommaren 2017
Byggstart: Hösten 2017
Inflyttning: Sommaren/hösten 2019

HSB brf Beridaren, Vasastaden
Projekt: Cirka 100 lägenheter
Byggstart: Preliminärt 2022

MJÖLBY
HSB brf Strandängen
2018 färdigställdes de två husen i brf  Strandängen och 
under hösten var det inflyttning i de 60 bostäderna. 
Projekt: 60 lägenheter
Säljstart: Hösten 2016
Byggstart: Våren 2017
Inflyttning: Hösten 2018

HSB brf Tallkotten
Bostadsrättsföreningen Tallkotten planeras att byggas i den 
östra delen av Mjölby, det som i dagsläget kallas Sjunnings
fältet. Det blir nyckelfärdiga rad- och parhus. Boytan är på 
111 kvm i två våningar, 4–5 rum och kök. Till varje bostad 
hör förråd och carport på den egna tomten.
Projekt: 36 rad- och parhus
Säljstart: Hösten 2018
Byggstart: Sommaren 2019
Inflyttning: Preliminärt våren 2021

Övrigt i Mjölby
Här pågår arbete med att finna lämpliga markområden för 
byggnation av nya och attraktiva bostäder.

VADSTENA
Vadstena är en av de orter där HSB Östergötland haft 
projekt under senare år. Här planeras nu ett flertal projekt 
med olika karaktär, både flerfamiljshus och småhus i 
bostadsrättsförening. 

Under hösten 2018 tecknade HSB Östergötland ett mark
anvisningsavtal med Vadstena Kommun, vilket gör det 
möjligt att få förvärva mark för nyproduktion. Arbetet 
fortsätter under 2019 med ambition att påbörja ett av 
projekten inom de närmaste åren. 

MOTALA
Även Motala är en kommun som HSB Östergötland alltid 
håller ögonen på. Här fortsätter arbetet med att finna 
framtida projekt i en stad med stora expansionsmöjligheter.

HALLSBERG, KUMLA, ASKERSUND
I nuläget finns inget planerat, men orterna tillhör dem som 
HSB Östergötland bevakar för framtida projekt. 

HSB
ÖSTERGÖTLANDS

NYPRODUKTIONSPROJEKT 2018


