
Byggstart för 57 nya 
lägenheter i Anderslöv 
Gamla Tappershus och vårdcentralen ska få nytt liv. Totalt 

ska här bli 57 nya lägenheter, både i den befintliga 

byggnaden och i ett nybyggt hus. 

Anderslöv • Publicerad idag 17:02 

 
Under måndagen tog Ann Kajson Carlqvist (M) kommunalråd, Mikael Westerberg, 
projektchef Treano och Catharina Blixen-Finecke (M), ordförande i Trelleborgshem 

det första spadtaget.Foto: Alva Andersdotter 

Under måndagen togs det första spadtaget i kvarteret Prästhagen. Byggnaden där äldreboendet 

Tappershus och vårdcentralen tidigare huserade ska byggas om till 37 nya lägenheter, ettor, 

tvåor och treor. Dessutom ska ytterligare 20 lägenheter byggas i en helt ny byggnad i den 

nordvästra delen av tomten där det varit parkeringsplatser. 

– Det är ett fantastiskt läge här vid dammen. Det är ett spännande projekt. Vi har inte byggt 

något nytt i Anderslöv sedan 2004, säger Pia Jönsson, vd på Trelleborgshem. 



 
Pia Jönsson, vd Trelleborgshem och Catharina Blixen-Finecke (M), ordförande i 
Trelleborgshem tittar på ytorna som snart ska förvandlas till hyresrätter.Foto: Alva 

Andersdotter 

Hela bygget beräknas kosta cirka 116 miljoner kronor. Det nya huset kommer bli tre våningar 

högt med en gult putsad fasad. På de tre våningsplanen ska det rymmas två ettor och 18 treor. 

Den befintliga byggnaden, som ska byggas om, kommer även rymma tvåor när det står klart. 



 
Lisa Hedén är projektledare på Trelleborgshem.Foto: Alva Andersdotter 

Några hyror är inte satta ännu och Trelleborgshem har ingen speciell målgrupp i sikte. 

– Vi har ingen specifik målgrupp vi tänkt i dagsläget, säger Lisa Hedén, projektledare på 

Trelleborgshem. 

Under måndagen togs det första spadtaget men mest för syns skull. Inne i byggnaden, som 

stått tom sedan verksamheterna som tidigare huserade här flyttade till Familjens hus i vintras, 

har rivningsarbetet redan påbörjats. 

– Vi är igång med lätt rivning, dörrar, kakel och ytskikt, säger Mikael Westerberg, projektchef 

på Treano som är totalentreprenör för projektet. 

 



 
Mikael Westerberg, projektchef Treano, berättar att en del av rivningen redan 
börjat.Foto: Alva Andersdotter 

Innan sommaren ska rivningen vara klar och ombyggnation och nybygge vara i gång. Tanken 

är att de båda byggena ska fortlöpa parallellt. Planerad inflytt är hösten 2023. 

– Jag kan nästan erbjuda mig att bära en flyttkartong till de som flyttar in bara för att se hur 

fint det blir, säger Ann Kajson Carlqvist (M), kommunalråd, som var på plats och tog det 

första spadtaget. 

Fakta 

Kvarteret Prästhagen 

Projektet omfattar totalt 57 hyresrätter. 

Ombyggnad: 

1 rok: 11 stycken. Cirka 35 kvadratmeter stora. 

2 rok: 24 stycken. Cirka 40-50 kvadratmeter stora. 

3 rok: 2 stycken. Cirka 60 kvadratmeter stora. 

Nybyggnad: 

1 rok: 2 stycken. Cirka 27 kvadratmeter stora. 

3 rok: 18 stycken. Cirka 67 kvadratmeter stora. 



Inflyttning planeras hösten 2023. 

Källa: Trelleborgshem 
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