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TILL VÅREN KOMMER NYA HYRESGÄSTER TILL
TROLLSKOGEN
Nu påbörjar Alingsåshem uthyrningen av de första 27 lägenheterna i det nybyggda kvarteret
Trollskogen, mitt emot Stadsskogshallen. Totalt kommer här att bli 53 lägenheter och en
restaurang, som har skogen som närmaste granne åt ena hållet och utsikt ned mot sjön Mjörn
åt andra hållet. Inflyttning blir det våren 2019.
-

Vi är glada att kunna starta uthyrningen i Trollskogen, säger Alingsåshems vd Lars
Mauritzson, Stadsskogen är ett populärt område och vi tror att de här lägenheterna
kommer att bli ett positivt tillskott till de boendealternativ som redan finns här.

På adresserna Tomtebogatan 3 och Tomtebogatan 7 är alla lägenheter tvåor eller treor. I det
lite mindre huset Tomtebogatan 5A är det däremot ytsmarta ettor som gäller. Här kommer
hyresgästerna dessutom att från sin loftgång snabbt kunna nå områdets första restaurang
som ligger i bottenplan på huset.
-

Stadsskogen börjar verkligen etablera sig som en egen stadsdel, och då är det viktigt
att skapa mötesplatser och service för de boende, fortsätter Lars Mauritzson.

De nya lägenheterna läggs ut på Alingsåshems hemsida från och med måndag 5 november.
Där kommer de sedan finnas tillgängliga för intresseanmälan under två veckor. Lägenheterna
fördelas efter köpoäng, via Alingsåshems ordinarie bostadskö.

Fakta om Alingsåshem i Stadsskogen

Alingsåshem har sedan tidigare 32 lägenheter i Stadsskogen. De byggdes 2006-2008 och
ligger i kvarteret Eksluttningen. Detta var det första område som Alingsåshem byggde i
passivhusteknik. Dessutom har vi i området byggt och förvaltar energismarta förskolor,
skolan och Stadsskogshallen.

Fakta om Alingsåshem

Alingsåshem är en kommunägd fastighetskoncern som äger och förvaltar hyresbostäder och
lokaler för kommunal och kommersiell verksamhet i Alingsås.
Runt om i kommunen har vi cirka 3 300 lägenheter och 200 000 kvadratmeter lokaler. Våra
lokaler inrymmer skolor, förskolor, kontor, kultur- och idrottsanläggningar samt industrier
och butikslokaler.
På Alingsåshem är vi cirka 70 medarbetare. Tillsammans strävar vi efter att skapa och
erbjuda hållbara och trivsamma livsmiljöer där människor och verksamheter tryggt kan växa
och utvecklas, genom hela livet.

