Triss i spadtag för Rikshem - byggstart för 359 hyresrätter i
Halmstad
Den 16 oktober togs de första spadtagen för Rikshems allra första hyresrätter i Halmstad – ett startskott för de sammanlagt 359
nya lägenheterna fördelade på tre byggprojekt i staden.
Rikshems första hyresbostäder i Halmstad är fördelade på tre byggprojekt och sammanlagt byggs de 359 nyproducerade lägenheterna i
stadsdelarna Västra Förstaden, Galgberget och Fyllinge. Rikshem äger sedan tidigare flera samhällsfastigheter i Halmstad kommun och
ökar nu sitt bestånd i staden.
På plats under spadtaget var, förutom Rikshems vd, även Jonas Bergman (M), Kommunstyrelsens ordförande, och Jenny Axelsson (C),
ordförande Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott.
- Halmstad kommun välkomnar ytterligare en hyresrättsaktör till staden. Vi känner Rikshem som en engagerad fastighetsägare som
precis som kommunen lägger stort fokus vid socialt ansvar och hållbarhetsfrågor. Med fler ansvarstagande aktörer som erbjuder
bostäder runt om i staden blir Halmstad en ännu bättre plats att bo på, säger Jenny Axelsson, ordförande Kommunstyrelsens
Samhällsbyggnadsutskott.
- Vi är väldigt stolta över att nu ha satt spadarna i marken för Rikshems allra första hyresrätter i Halmstad. Genom fortsatt god dialog med
kommunen och nära samarbete med entreprenaderna skapar vi tillsammans rätt förutsättningar för morgondagens Halmstad, säger
Anette Frumerie, vd, Rikshem.

Rikshems bostadsprojekt i Halmstad:
Projektet Bonden i området Västra Förstaden – 180 nya hyresrätter fördelade på 1 till 4 rum och kök. Byggs i samarbete med
Peterson & Hansson Byggnads AB och I am Home med beräknad första inflyttning årsskiftet 2022/2023.
Projektet Enheten i området Galgberget – 87 nya hyresrätter fördelade på 1 till 3 rum och kök. Byggs i samarbete med Skanska
med beräknad första inflyttning hösten 2021.
Projektet Nåden i området Fyllinge – 92 nya hyresrätter fördelade på 1 till 4 rum och kök. Byggs i samarbete med Serneke med
beräknad första inflyttning sommaren 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Carlsson, fastighetschef Halmstad, Rikshem: 010-70 99 223, hakan.carlsson@rikshem.se
Filip Lindmark, kommunikatör, Rikshem: 010-70 99 865, filip.lindmark@rikshem.se
Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda
kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till
kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se
www.rikshem.se

