HSB brf Mariehöjd 7 får generösa balkonger i söderläge.
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HSB planerar 47 nya bostadsrätter på
Mariehöjd i Umeå
På Mariehöjd planerar HSB att bygga ytterligare 47 bostadsrättslägenheter i brf
Mariehöjd 7. HSB brf Mariehöjd 7 rymmer lägenheter om 1-3 rum och kök,
samtliga med balkong och generös förvaring. Säljstarten sker 14 oktober.
- Med HSB brf Mariehöjd 7 får bosparare, medlemmar och övriga intressenter
ett nytt tillfälle att köpa lägenhet på populära Mariehöjd, säger Mattias
Lundström, vd HSB Norr.

De 47 bostadsrätterna omfattar 1-3 rum och kök mellan 34 – 73 kvm, med
genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet till
parkering i områdets garage.
- Att så många redan bor och trivs i HSBs tidigare etapper på Mariehöjd beror
säkert både på det naturnära läget och de välplanerade lägenheterna, säger
Mattias Lundström, vd HSB Norr.
HSB brf Mariehöjd 7 byggs för att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Silver,
bland annat genom solceller på taket.
Försäljningen av lägenheterna sker genom MOHV. När 30 % av lägenheterna
är sålda kan byggnationen av brf Mariehöjd 7 starta.
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Fakta om HSB brf Mariehöjd 7
Bostäder: 47 lägenheter om 1-3 rok, 34 – 73 kvm
Antal våningar: 6 våningar
Byggstart: prel. 2022
Inflyttning: prel. september-november 2024

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•
•

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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