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Skanska färdigställer Hestra Parkstad
Med Kvarteret Sibelius Park färdigställer Skanska nu utbyggnaden av
Hestra Parkstad strax väster om Borås stadskärna. Första inflyttning
beräknas ske hösten 2009.
Kvarteret Sibelius Park är de sista bostäderna som byggs i Hestra
Parkstad, och har inspirerats av samtliga nordiska kvarter som
uppfördes till uppmärksammade ”Nordisk Bostadsutställning 1994”.

Kvarteret består av 42 lägenheter fördelade på 2:or och 3-4:or på 69120 kvm. Alla lägenheter får utsikt åt tre håll – de större åt fyra håll,
och till varje bostad hör minst en balkong eller uteplats.
Huset består av två delar som sammanlänkas av en spektakulär
glasvolym. Fasadernas färgsättning med en mörk utsida och en ljus
insida skapar inte bara en spännande kontrast, utan leder också till att
bostäderna får bästa möjliga ljusförhållanden.
- I Norden har vi en stolt tradition att falla tillbaka på vad gäller
bostadsbyggande. Hestra Parkstad sammanfattade mycket av denna
kunskap när stadsdelen presenterades som en bostadsutställning
1994, säger Tomas Rossing, stadsarkitekt i Borås.
- Det är därför särskilt roligt att Skanska tagit fram ett projekt som
håller fullgod ”Hestra-standard”. Det blir vackra lägenheter, som vi stolt
kompletterar Hestra Parkstad med, avslutar Tomas Rossing.
Berättelsen om Hestra började redan 1930 då området utpekades som
ett framtida bostadsområde, men det dröjde till 1989 innan beslutet om
att bygga en parkstad togs. Strävan efter mångfald ledde till att
arkitekter från från Danmark, Norge, Finland och Sverige fick rita var
sitt område som skulle färdigställas till den Nordiska
Bostadsutställningen 1994 i Borås.
Hestra Parkstad är bevis på att ett bostadsområde blir bra när kvalitet,
långsiktighet och känslan för människor och natur får samverka. Här
blandas den moderna arkitekturen med det gamla kulturlandskapet
och bildar ett område som framstår som något utöver det vanliga. Det
trygga och trivsamma området har blivit ett föredöme när det gäller
parkstäder, och fortfarande kommer besökare från hela världen för att
studera det prisbelönta området.
Säljstart av bostadsrätterna sker den 6 april kl 12-14 på Hestra
Ringväg 10.

Skanska Bostadsutveckling Norden är en av 14 affärsenheter inom
Skanska. Vi initierar och utvecklar bostadsområden för flerbostadshus
och enfamiljshus. Vi sålde ca 3 200 nya hem 2007. Affärsenheten har
ca 500 anställda i fyra bolag, Skanska Nya Hem i Sverige, Skanska
Kodit i Finland, Skanska Bolig i Norge samt Skanska Bolig i Danmark.
För ytterligare information, kontakta:
Martin Johansson, distriktschef, Skanska, tel: 031-771 13 72
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