SÄLJSTART FÖR SISTA ETAPPEN I
TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA

Pressmeddelande 2017-11-17
Snart blir Trädgårdsstaden Hestra i Borås komplett. Den 20
november kl 8.00 är det försäljningsstart av den fjärde och
sista etappen som omfattar 22 bostäder – 20 lägenheter och
två radhus – hos Fastighetsbyrån i Borås.
I samband med att den sista etappen byggs skapas förutsättningar för en aktiv fritid och närservice för de boende.
Gångstråk, dammar och trädgårdsområden växer fram och
när området är klart kommer bland annat gym, bastu, badtunna och grillplats att finnas. Även ett klubbhus som de boende
kan låna kommer att byggas.
- Det känns riktigt roligt att nu börja sälja sista etappen.
Intresset för de tidigare etapperna har varit stort och så
bedömer vi läget även fortsättningsvis. Konceptet trädgårdsstad med alla bekvämligheter och närheten till både
stad och natur är attraktivt för många olika målgrupper,
säger Felix Smith, försäljningschef på Cernera.
- Trädgårdsstaden är unik i Sverige till sin utformning och
sammansättning. Det är fantastiskt roligt att få vara med
att skapa detta, säger Magnus Ivarsson på Mjöbäcks
Entreprenad, projektledare för Trädgårdsstaden Hestra.
Totalt omfattar Trädgårdsstaden Hestra 164 bostäder av varierande karaktär, med radhus och lägenheter i olika storlekar.
Området är naturskönt beläget på Hestra i Borås, nära till centrum samtidigt som badsjö, skog och vandringsleder finns i
den direkta närheten.
De boende i etapp 1 flyttade in under sommaren 2016 och
bostäderna i etapp 2, som såldes slut på rekordtid, stod klara
för inflyttning ett år senare. I etapp 3 som började säljas i
januari 2017 finns i skrivande stund ett fåtal lägenheter kvar
till försäljning.

Trädgårdsstaden Hestra är ett samarbetsprojekt mellan
Cernera och Mjöbäcks Entreprenad.
Cernera Fastigheter AB är en etablerad aktör inom bostadsutveckling i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, förvaltar
och utvecklar vi kommersiella fastigheter. Vi är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag med en egen
förvaltningsvolym på drygt 1,2 miljarder kronor och innehar
därutöver en projektportfölj om närmare 1 800 byggrätter för
bostäder i olika skeden.
Mjöbäcks bygger hus och utvecklar bostadsområden med en
stor lyhördhet för behov och önskemål. Genom att kombinera
attraktiva lägen med upplevelserik arkitektur och moderna,
praktiska bostäder skapar vi förutsättningar för maximal
livskvalitet – för såväl småbarnsfamiljer på landsbygden som
urbana individer i stadsnära miljöer. Ända sedan starten 1970
har vår ledstjärna alltid varit att leverera en optimal lösning för
varje behov, en filosofi som har byggt vår framgång och bidrar
till att Mjöbäcks fortsätter att utvecklas starkt.
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