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Bostadssatsningen i området Präst Källa
Säters kommun har sett ett behov av utbyggnaden av många olika typer av
bostäder för allas olika behov. Därför beslutade kommunen tidigare i år att
reservera markområdet ovanför hundbadet, Präst Källa, med utsikt över
Ljustern för att någon skulle kunna bygga boenden där. Området ligger både
naturnära och stadsnära. Det gränsar till pulkabacken och har fin utsikt över
Ljustern. Utifrån detta har man identifierat att på Präst Källa finns en
möjlighet att bygga bostäder med det lilla extra.
För området Präst Källa är ett avtal tecknat med Hultqvist Fastigheter AB.
Företaget beskriver själv sin affärsidé som bostadsrätter med villakänsla i
attraktiva områden till ett rimligt pris. Ett gestaltningsförslag presenteras nu
för Präst Källa. Visionen är flerfamiljshus med en arkitektur utöver det
vanliga. Husen uppförs i träpanel med vackra bandtäckta plåttak och stora
fönsterpartier som ger ett flödande ljusinsläpp. Smakfulla bostäder som
sticker ut i mängden samtidigt som de smälter in i den historiska
omgivningen på ett rofyllt sätt.
Präst Källa erbjuder arkitektritade bostäder till familjer som vill ha ett
bekvämt eget boende utan att lägga tid och jobb på hus, trädgård, renovering
eller egen nyproduktion. Ett exklusivt, smidigt alternativ när man vill äga sitt
eget boende. Området öppnar upp möjligheten för den äldre generationen att
sälja villan som blivit för stor och flytta till ett mindre, mer bekvämt boende.
Eller för barnfamiljer som får närhet till bra skolor och barnomsorg, och
naturen direkt utanför dörren.
– Det här är en del i utbudet som vi inte har idag och visionen går i linje med
kommunens arbete med att kunna erbjuda många olika slags boendetyper för
allas olika behov, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande,
Säters kommun.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar
för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En
tryggare uppväxt för dina barn.
Säter i Södra Dalarna.
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