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Österling Bygg skriver samarbetsavtal med Vectura 
 
Österling Bygg AB har skrivit avtal med Vectura Fastigheter AB avseende Nya Tunagården, 
ett vård- & omsorgsboende i Borlänge 

Nu ska Tunagården renoveras och få en tillbyggnad intill, för att på så sätt skapa ytterligare 
lägenheter och andra faciliteter. Boendet kommer växa från 3 625 kvm till drygt 7 100 kvm och 
skapa sammanlagt 80 lägenheter. Med fokus på kostnadsstyrning och medvetna beslut i 
processen skall arbetet leda till genomförande enligt totalentreprenad i samverkan. 

- Jag är glad och tacksam över att vi har fått till detta avtal med Vectura Fastigheter. Vi har 
säkerställt ett mycket kompetent team som skall planera och producera detta projekt 
med fokus på effektivitet och hållbarhet, säger Niklas Malmfors, VD Österling Bygg AB 

Planering och projektering startar direkt efter semestern och beräknas vara klar under november 
2022. Som ett led i Vecturas och Borlänge kommuns miljöstrategi ska stommen till tillbyggnadens 
bärande delar vara i trä och målet är att byggnaden ska certifieras enligt Leed Gold och NollCo2. 
Produktionsstart är sedan planerad till början av 2023.  

Bild: BSK Arkitekter, Martin Nilsland 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Malmfors, VD Österling Bygg AB 
niklas.malmfors@osterling-bygg.se 
073-339 71 01 
www.osterling-bygg.se 

Om Österling Bygg AB 
Österling Bygg är ett stabilt och traditionellt byggföretag sedan etableringen 1993. Idag har 
företaget över 120 medarbetare med kontor i Hedemora, Sälen och Norberg. 
Verksamhetsområdet är centrerat till Mellansverige. 
 
Om Vectura Fastigheter AB 
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. 
Fastighetsbeståndet består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa 
fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vecturas portfölj sträcker sig 
runt om i landet, med extra stort innehav i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor AB. 
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