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Assemblin i naturnära bostadsprojekt i Umeå 
 
Assemblin har fått ytterligare ett större uppdrag inom bostadsproduktion i Umeå. Det nya projektet gäller 
installationer inom ventilation och el i Rödängs Trädgårdar, där Peab på uppdrag av Tornet bygger 226 
hyreslägenheter fördelade på två huskroppar. Ordervärdet för Assemblin uppgår till cirka 28 MSEK. 

Det nya bostadsområdet Rödängs Trädgårdar är ett led i utvecklingen av stadsdelen strax utanför centrala 
Umeå. Området ligger naturskönt intill Tvärån med promenadstråk och närhet till skolor, handel och 
kommunikationer. I anslutning till bostäderna byggs parkeringsgarage med laddstolpar och på taken installeras 
solpaneler. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver.  

Visionen för området är en grön innergård, där det planeras för bärbuskar, fruktträd och möjligheter för odling 
och umgänge.  

– Vi är glada över att få vara delaktiga i den viktiga del av Umeås utveckling som bostadsproduktion utgör. Att 
projektet även sker i samklang med Assemblins ambitioner kring grön teknik är förstås ett stort plus, säger 
Robert Nilsson, filialchef vid Assemblin Ventilation i Umeå.    

Planerad byggstart är under våren 2022. De första inflyttningarna sker 2023 och allt beräknas stå klart 2025.  

För mer information, kontakta: 
Robert Nilsson, filialchef Assemblin Ventilation, r.nilsson@assemblin.se, +46 10 202 84 23  
Patrik Lundström, filialchef Assemblin El, patrik.lundstrom@assemblin.se, +46 10 200 81 19  
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 
 
 
 
 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får 
byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det 
möjligt. Vi har en omsättning på 10,7 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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