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Säljstart 23 augusti för Stamhusen, Jutabos senaste projekt
i Norra Hallsås, Lerum
Norra Hallsås, Lerums senaste och natursköna bostadsområde växer vidare. Jutabo är
en flitig bostadutvecklare i området, med inflyttningen i Brf Naturlyckan precis avslutad
och markarbeten i full gång för 17 radhus i intilliggande Brf Orangeriet.
Nu är det snart säljstart för ytterligare ett projekt: Stamhusen, två hus svävande på pelare
över en skogsluttning och omgivna av mäktiga tallar, bevarade från den ursprungliga
skogen. Som det ska vara i Norra Hallsås.
Prisvärt i Jutaboklass
Stamhusen kommer att ha sammanlagt 49 lägenheter mellan 1 och 4 rok. Gemensamt för
dem alla är den tanke de är byggda efter.
– Vi kallar det Jutaboklass, säger Sven Henriksson, Jutabos vd. Tanken är att skapa
boenden som folk har råd med utan att göra avkall på annat i livet. Det handlar om hög
kvalitet, öppen planlösning, smart utnyttjade kvadratmeter och därmed ett lite lägre pris.
På det sättet hoppas Jutabo kunna erbjuda ett bra boende till en rimlig kostnad till bland
andra unga barnfamiljer som vill bo eller bo kvar i Lerum.
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I harmoni med naturen
Norra Hallsås är ett speciellt bostadsområde i så måtto att all bebyggelse ska ske på
naturens villkor. Det avspeglar sig både i hur Stamhusen är byggda och hur de är belägna.
Båda byggnaderna har sin östra gavel på pelare ut över skogsbacken, allt för att minimera
förstörande markarbeten. Större träd och bara stenhällar som inte kan återställas i
ursprungligt skick bevaras och både arkitekturen och själva byggarbetet får anpassa sig.
Resultatet blir ett boende inte bara nära naturen, utan mitt i den.
– Det är kanske inte det mest rationella sättet att bygga, säger Sven Henriksson. Men
Norra Hallsås har andra värden och Brf Stamhusen kommer tveklöst att spegla dem på
bästa sätt, avslutar han.
Samarbetspartners i projekt Stamhusen
Arkitekt: Mikael Sonnsjö, Sonnsjö Arkitektkontor AB. Markentreprenör HTE Produktion AB.
Byggentreprenör: Team Builder AB. Tillval: tillvalsportalen.se.
För mer information kontakta Sven Henriksson, vd, tel 070-373 83 10,
sven.henriksson@jutabo.se

Jutabo Bostadsutvecklaren
Vi utvecklar bostäder med inbyggd livskvalitet. Det innebär att vi anskaffar mark, tar fram
gestaltning, leder planprocessen tillsammans med kommuner och bygger själva
bostäderna. Allt med omtanke om dem som ska bo i husen och den miljö de ska leva i.
Vackert boende ger trivsel.

