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Bostäder, lokalt torg och förskola fyller på med liv i Selma stad

Illustration: Kaminsky Arkitektur 

En levande stadsgata fortsätter att ta form längs Litteraturgatan i Selma stad. Nu tas snart 
det första spadtaget i kvarter 4 för 62 nya hyreslägenheter, en lokal torgyta och en 
förskola nära naturområdet Krumeluren. Brixly har fått uppdraget av Framtiden 
Byggutveckling att bygga i en totalentreprenad. 

Litteraturgatan fortsätter att utvecklas till en levande stadsgata med trivsam 
kvartersbebyggelse i en trygg gatumiljö. På uppdrag av Framtiden Byggutveckling tar Brixly 
snart första spadtaget för att bygga ett vinklat hus i 5 och 6 våningar med 1 till 4 rum och 
kök. Solceller sätts på taket och den lägsta delen på huset får sedumtak. Bra kollektivtrafik 
och fina gång- och cykelstråk precis utanför dörren gör det enkelt att leva klimatsmart. Så 
långt som möjligt ska den närliggande naturmarken bevaras på innergården och 
Krumelurberget skymta fram bakom huset. På den öppna torgytan framför huset utanför 
verksamhetslokalen finns möjlighet till uteservering. 

”Vi ser fram emot samarbetet med Brixly i Selma stad. I kvarter 4 bygger vi ytterligare 62 
hyreslägenheter i en stadsdel som genomgår en stor omvandling,” säger Martin Blixt, VD på 
Framtiden Byggutveckling. 

De färdigställda bostäderna kommer ägas och förvaltas av Poseidon och inflyttning planeras 
till sommaren 2024. 
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”Vi är glada att ihop med Framtiden Byggutveckling få vara med och bidra till utvecklingen 
av Selma stad. Nu ser vårt starka lag fram emot att genomföra detta tillsammans med 
Framtiden Byggutveckling och bidra till den fortsatta stadsutvecklingen längs med 
Litteraturgatan”, säger Markus Brink, VD på Brixly. 

Brixly AB är ett av de ledande byggentreprenadföretagen i västra Sverige med verksamhet 
från Strömstad till Halmstad, från Småland upp till Värmland och Örebro. Företaget har ett 
brett erbjudande inom bland annat byggentreprenad, bygg- och skadeservice samt 
projektutveckling. Bolaget omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har nära 500 anställda 
(2020). Brixly har ett stort samhällsengagemang, främst inom barn- och ungdomsidrotten 
och arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald i branschen. 
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