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KFAB köper fastigheten Humlen 9 för byggnation 
av nya bostäder  

 
KFAB köper fastigheten Humlen 9 av Fastighets AB L E Lundberg. 
Fastigheten omfattar ca 4 300 kvm byggrätt i femvåningar. På sikt innebär 
det att KFAB har möjlighet att bygga upp till 55-60 lägenheter. Den nya 
byggnationen kommer sluta kvarteret Humlen samman till ett trevligt och 
centralt bostadsområde. 
 
– Det råder stor bostadsbrist även i Katrineholm. Med detta köp kan vi 
fortsätta utvecklingen av nya bostäder i Katrineholm. Vi har som mål att 
bygga ca 280 nya bostäder på fem år, 280 nya hem, säger Ingmar Eriksson 
VD KFAB.  
 
KFAB har sedan tidigare en liten etablering bostäder i Humlen 14, där det 
idag finns 6 lägenheter. 1993 påbörjades planering för ett seniorboende i 
Humlen 13 som KFAB köpte och hyrde ut under 1994. Planen för 
ytterligare lägenheter tog fart och under 1994 färdigställdes 5 
radhuslägenheter i Humlen 12. Det blev radhus i centrum omgärdade av 
lägenheter för en lugn innegård. I december 2014 köpte KFAB Kuriren-
huset. Katrineholms Kuriren hade behov av mindre lokalyta och tanken 
väcktes om nya lägenheter i Kuriren-huset. En plan för nya lägenheter togs 
fram, bygglov söktes och en upphandling påbörjades. De priser KFAB fick in 
för byggnation blev dock alldeles för höga för att motivera produktionen 
utifrån de hyror som KFAB hade förhandlat. KFAB valde då istället att 
bygga ytterligare kontor med IAF som hyresgäst. IAF tillträdde sina nya 
lokaler under december 2016. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta Katrineholms Fastighets AB 
(KFAB): 
 
Ingmar Eriksson, VD KFAB 
Telefon: 0150-571 02 
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se 
 
 



 

 

Björn Johansson, marknadschef KFAB 
Telefon: 0150-571 12 
E-post: bjorn.johansson@kfab.se 
 
Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB 
Telefon: 070-211 34 60 
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se 
 
 
 
  
 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är sedan 1955 ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av 
Katrineholms kommun med Katrineholms Industrihus (KIAB) som dotterbolag. KFAB är 
Katrineholms största hyresvärd. Vi äger och förvaltar över 1 800 lägenheter och en mängd lokaler 
i ett 80-tal fastigheter. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, bostäder och 
verksamhetslokaler. Verksamhetslokalerna utgörs framför allt av kommunens förskolor, skolor, 
servicehus och äldreboenden.  


