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SÄL J STA R T AV S TA L L B AC K EN ETA P P 2
Den 24 oktober klockan 08.00 är det dags
för försäljningsstart av etapp 2 i Cerneras
bostadsprojekt Stallbacken i Vasastaden centralt
i Borås. Försäljningsstarten sker precis som vid
första etappen på Fastighetsbyrån i Borås, som är
samarbetspartner i projektet.
Totalt omfattar projektet Stallbacken två
elvavåningshus med 118 lägenheter, en innergård
samt ett parkeringsgarage i två plan. Första
spadtaget tas i november 2016 och projektet
beräknas vara inflyttningsklart till hösten 2018.
Etapp 2 av Stallbacken omfattar 59 lägenheter i
ett elvavåningshus. Lägenheterna byggs med hög
standard och generösa balkonger och storleken
varierar från 1 rum och kök om 42 kvm till 4 rum
och kök om 115 kvm.
Efterfrågan på bostäderna i Stallbacken har hittills har varit rekordstor - något man på Cernera ser som ett
bevis på att man hittat rätt, både med läge och med utformning av bostäder.
– Det centrala läget och den kvalitativa satsningen både på den inre och yttre miljön tilltalar många.
Möjligheterna att själv påverka sitt boende med till exempel inglasningsbara balkonger är också
avgörande, berättar Sebastian Brandt, projektchef på Cernera.
På Fastighetsbyrån ser man fram emot försäljningsstarten.
–Intresset vid försäljningsstarten av första etappen i maj var stort och många köade utanför när vi öppnade.
Vi har all anledning att tro att det blir likadant den här gången, säger Carolina Walker, mäklare och
nyproduktionsansvarig på Fastighetsbyrån i Borås.
Byggherre i projektet är Serneke och på arkitektsidan har man samarbetat med QPG Arkitekter.
Cernera Fastigheter förvaltar kommersiella fastigheter och är en stark aktör inom bostadsutveckling. Vi är ett av Västsveriges största
privatägda fastighetsbolag med en egen förvaltningsvolym överstigande 1 miljard kronor och innehar därutöver en projektportfölj om
närmare 1 000 byggrätter för bostäder i olika skeden.
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