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Miljöprofilering
Vi har ambitionen att vara ett företag som prioriterar hålibar utveckling och ett
gott miljökunnande. Att bygga för framtiden innebär för oss att det vi bygger
idag även skall klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt
miljöarbete. Styrkan i Peabs varumärke värderas efter vår förmåga att bygga för

framtiden.

Att bygga för framtiden handlar om att välja rätt konstruktion, installationeroch
tekniska lösningar i våra bostäder. l-lur stor bostadens energianvändning blir
påverkas av både valda byggtekniska lösningar och beteendet hos den som bor i
bostaden. Genom att både bygga och leva energismart minskar vi titlsammans
energianvändningen avsevärt.

SAMARBETSPARTNER
Peab kommer i projektet att samarbeta med Skaftöbo AB genom ett gemensamt

exploateringsbolag.

ÖVERGRlPANDE IDEER FÖR UTVECKLINGAV OMRÅDET VlD
KRISTINEBERGSVÄGEN
Vår tanke med utvecklingen av området vid Kristinebergsvägenföljer Peabs
affärsidé ”Peab Nordens samhällsbyggare" och Hem som håller" enligt ovan.
Vi vili skapa goda bostadskvaliteter för olika typer av boende och stimulera ett
"

-

ökat helårsboende.

l anbudsformulär lämnat pris baseras pâ i anbudsförfrägan bifogatplanprogram
daterat 2009-10-01 samt uppgifter i inbjudningsbrev daterat 2011-06-23.

Då inbjudningsbrev och planprogram endast ger övergripande vägledning ooh
faktainformation om projektet har vissa antaganden gjorts som grund för

beräkning av anbudspris.

Lämnat anbudspris är baserat på följande förutsättningar:
Offererat pris avser kommunens mark, område A, inklusive av kommunen inlöst
fastighet Skaftö-Fiskebäck 1:336 och 1:543, beräknad till totalt ca 20 ha.
Ca 80-100 st bostadsenheter, l varierande boendeformer, beräknas kunna
byggas inom området.
j

Anbudet är baserat pä att
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Beräknad färdigstäliandetid bedöms till ca 4-5 år efter antagen plan. Byggnation
sker etappvis med ca 20-25 bostadsenheter per år och beroende på marknaden.
Möjlig byggstart beräknad tili sommaren 2014. Fram till 2014 sker planarbete,
fastighetsförsäljning/ reglering, projektering, byggiovshantering och försäljning.
Lämnat anbud förutsätter att hela området får

köpas.

Lämnat anbud gäller förutsatt att investeringsbeslutfattas inom Peab.
För att få en bild av Peabs bredd inom utveckling och samhäiisbyggande, och för
att ni skall känna er trygga i att Peab besitter den kunskap och erfarenhet som
krävs vid utveckling av ett nytt område, bifogas en lista med referensprojekt.
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REFERENSPROJEKT PEAB
Här visas ett axplock av aktuella bostadsprojekt som Peab deltar i för
närvarande. Projekten är en blandning av egenutvecklade projekt samt projekt i
samarbete med andra parter.

Utveckling av södra lnnovatumomrádet i Trollhättan
Ett projekt där omställning skall ske från industriområde med anrika fabrikslokaler
till ett modernt boende.
Just nu pågår etapp 1, Scenografen, med 36 bostadsrättslägenheter och etapp
2, Regissören, med 31 bostadsrättslägenheter.
Västra Halterna en ny del av Stenungsund
Peab utvecklar en ny stadsdel i Stenungsund.
Här byggs Trädgårdskvarteretmed 37 enfamiljshus
och Bergskanten med 20 enfamiljshus.
-

Hentorp i Skövde, brf Sofiedal
bostadsrättslägenheter byggs för ett bekvämt liv nära Skövde centrum.
inflyttningsker hösten 2011.
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Stadsdelen Lärketorpet i Trollhättan
Ett långsiktigt samarbetsprojektmed flera aktörer där Peab deltar för att skapa
en ny stadsdel med 1000-1500 bostäder.
Lärketorpet är ett nytt område planerat efter moderna principer för nutidens och
framtidens behov.
Klevens udde
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på Smögen

Ett egenutveoklat projekt där ambitionenär att skapa ett exklusivt boende på

fantastisk plats.
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