Förskjutna enplansradhus kommer att byggas i Brf Lyckan i Kalmar.
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Pressinbjudan: Första spadtaget i Brf
Lyckan i Kalmar den 7 oktober
I ett etablerat område i Djurängen, Kalmar planerar OBOS för byggnation av
21 nya bostäder i form av enplansradhus. Den 7 oktober välkomnar OBOS
press att dokumentera det första spadtaget av de nya bostäderna.
Speciellt inbjudna till spadtaget är de som hittills har köpt en bostad i Brf
Lyckan. Närvarar gör också Pär Svanfeldt, exploateringschef, samt Peter
Akinder (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens
planutskott på Kalmar kommun. Från OBOS kommer projektutvecklare
Elisabeth Berntsson, kundansvarig Nicole Wångne, chefsarkitekt Frida
Andersson, projektledare Paula Eskilsson, samt projektsamordnare Emma

Malmqvist. Deltar under spadtaget gör också representanter från vår
entreprenör Svensk Entreprenad.
Spadtaget sker onsdagen den 7 oktober klockan 12.00-13.00 vid korsningen
Djurängsvägen/Stamgatan i Kalmar. Ni kommer att ges möjligheten att ta
bilder och ställa era frågor direkt till vår projektutvecklare Elisabeth
Berntsson.
I samband med spadtaget kommer vi att bjuda på corona-anpassad lunch. Vi
önskar därför att alla som vill närvara vid spadtaget föranmäler sig till vår
kundansvarig Nicole Wångne via mailadress nicole.wangne@obos.se, senast
fredagen den 2 oktober klockan 13.00. Skriv då vilken tidning ni kommer
ifrån, hur många ni blir, om ni önskar lunch samt eventuella allergier.
Varmt välkomna!
För mer information
Nicole Wångne, kundansvarig på OBOS
Tel: 010-434 12 48

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare med nästan 500 000
medlemmar i Norge. Sedan starten 1927 har bolaget levererat över 150 000
sålda bostäder i Sverige och här verkar OBOS genom sina varumärken OBOS,
Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem. Koncernens
åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer.
Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt
kommersiella byggnader ingår i våra projekt. Majoriteten av produktionen
sker i egna fabriker i Myresjö, Vrigstad, Sundsvall och Sävsjö. Läs mer på
www.obos.se
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