
FJÄRDINGSMANNEN
KVARTERET

KONTAKT
Uthyrning Asplunds Fastigheter: Emma Olsson 019-100 101
Byggnation Asplunds Fastigheter: Elin Norberg 019- 100 107
Platschef PEAB: Lena Strignert 0704-49 70 61, lena.strignert@peab.se

Äntligen! Nu kan vi visa en bild 
av vårt nybyggnadsprojekt hos 
er på Vattugatan. Asplunds Fast-
igheter har ständigt pågående 
nyproduktion i gång, hittills bara 
i Örebro. Vi tycker det är roligt 
att nu starta i Kumla och bidra 
med fler moderna, centrala lä-
genheter som ska stå klara första 
kvartalet 2024. Bygglovet är klart 
och godkänt och under våren har 
projektering av huset pågått ihop 
med PEAB som är totalentrepre-
nör för byggnationen.  

Huset består av 53 lägenheter i 6 våning-
ar och ni som hyresgäster till oss kom-
mer får chans att välja bland lägenhe-
terna först! Det blir 1:or från 34 m² till 
3:or om 73,5 m² men flest 2:or från 47 
m² till 58,5 m². Självklart blir det hiss i 
huset och alla får en balkong eller ute-
plats. Lägenhetsförråden kommer ligga 

i del av Kvartersdoktorns lokaler under 
Vattugatan 7B. Fram tills bygget är klart 
kommer PEAB:s platskontor ligga där 
förråden ska byggas.
Under byggnationen kommer en del av 
innergården vara inhägnad för arbets-

platsen. Dels behövs ytan för upplag av 
material och dels för säkerheten så inte 
någon obehörig kommer för nära. Det 
kommer stundtals låta mer och stundtals 
vara leveranser till bygget som kan störa 
er och trafiken. Grunden för huset ska 
dock inte pålas vilket brukar vara det 
mest störande momentet i byggnatio-
nen. PEAB startar igång under augusti 
månad med att stänga av och börja för-
bereda marken för husets grund.  

Parkering
Från och med 8 augusti stängs parke-
ringen på gården av och ni som parkerar 
där kan inte längre göra det.

Nästa nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev kommer att uppdateras 
med information till er under byggets 
gång och skickas ut via mail. 
Lämna din mailadress till emma.olsson@
asplundsfastigheter.se så kommer du få all 
information där. Saknar du mailadress? 
Vi sätter alltid upp ett infoblad i varje 
trappuppgång när det kommer ett nytt.

NYHETSBREV • MAJ 2022

INFLYTT 

VÅREN
2024

På bilden kan ni se hur arbetsplatsområdet 
är planerat nu.
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