
Bostadsbolagets ordförande Jörgen Oskarsson, Cecilia Burenby kommunsty-
relsens ordförande i Mjölby kommun, Bostadsbolagets VD Torbjörn Olsson och 
JSB:s VD Pether Fredholm, hjälps åt med plantering av byggstartsträdet.

I Mjölby kan vi 
bygga billiga  
lägenheter

En nyproducerad 2:a för 
5.500 kr/mån
Bostadsbolaget i Mjölby kommun utnyttjar 
det statliga erbjudandet om produktions-
stöd för små lägenheter. I kvarteret Stats-
rådet bygger JSB ett standardiserat Kom-
bo-hus på 7 våningar med 50 lägenheter 
fördelat på 25 ettor, 24 tvåor och en trea.

– Hyresrätter är en viktig del i bostadsbeståndet för att 
svara emot människors olika förutsättningar och behov, 
sa kommunalrådet Cecilia Burenby, vid starten av Bo-
stadsbolagets nya byggprojekt Mjölby.
Det blev inte första spadtaget men väl ett byggstartsträd 
som tills vidare planterades i en kruka av representan-
terna för kommunen, Bostadsbolaget och byggherren 
JSB.
– Vi visar här att det går att bygga bra standard till rim-
liga hyror, säger Bostadsbolagets VD Torbjörn Olsson. 
Kompakta små lägenheter och det utlovade statsbidraget 
är förstås bidragande orsaker till den lägre hyresnivån. 
Vi tänker oss att det ska passa som förstaboende för 
unga eller ett nedbantat boende för äldre. 
God standard
En typtvåa är bara 45 kvadratmeter men har god 
grundstandard; tvättmaskin med torktumlare, kakel och 
klinker i badrum, balkong, ekparkett i hela lägenheten. 

Huset har förstås hiss och dessutom parkeringsplatser 
för 35 bilar. I backen upp mot kyrkogården bildar stora 
ekar en lummig bakgrund.
Industriell produktion
Pether Fredholm är VD för byggföretaget JSB med verk-
samhet i hela Sverige och berättar varför Kombo-huset i 
Statsrådet är jämförelsevis billigt att bygga.
– Vi har en industriell produktion av byggelement till 
våra typhus och vi har cirka 1000 lägenheter under 
byggnation nu, så vi är effektiva och snabba. Alla i pro-
duktionskedjan kan sitt jobb, säger Pether Fredholm.
Kombo-husen är resultat av ett samarbete med SABO 
om att ta fram standardiserade koncepthus med hållbara 
material och fasader, lätta att förvalta och till bra priser. 
– I våra Kombo-hus blir en trea cirka 1000 kr/månad 
billigare i hyra än jämförbara nyproducerade lägenheter 
på samma marknad, säger Pether. 
Huset i Statsrådet är inflyttningsklart i maj 2019.

Bostadsbolaget i Mjölby är ett kommunägt 
fastighetsbolag med 2500 lägenheter. 
Genom hållbar förvaltning, förvärv och 
nyproduktion ska bolaget möta kom-
munens vision om att öka till 30 000 

invånare inom tio år. De närmaste tre 
åren planeras nyproduktion av cirka 180 
lägenheter och succesiv renovering och 
uppdatering av det äldre fastighetsbe-
ståndet. 
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