
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Storsatsning på studentlägenheter för Luleå tekniska universitet 
 
Luleå tekniska universitet har störst ökning av förstahandssökande bland landets universitet till höstens 
utbildningar. Hela 1194 fler studenter än förra året har Luleå tekniska universitet som prio ett- och nu ökar 
bostadsbyggandet för studenter i rasande fart. De senaste årens ökade söktryck till Luleå tekniska 
universitet  har föranlett Luleå kommun och Lindbäcks Bygg till beslut om - ytterligare nybyggnationer av 
studentbostäder i Luleå. 

 

- Det här är ett otroligt viktigt beslut för studenterna på Luleå tekniska universitet och absolut nödvändigt, 

säger Johan Aaaro, ordförande för Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. 

 

Det nya populära studentbostadsområdet Klintbacken i Luleå växer så det knakar. Området som ligger bara tio 

minuters cykelväg från Luleå centrum och på 10 minuters gångavstånd från Luleå tekniska universitet – är det 

som blir det nya växande studentbostadsområdet i Luleå. På två år byggs totalt 325 lägenheter i området: 

 

*I oktober 2011 stod 65 nya studentbostäder klara på Klintbacken i Luleå 

*I december 2011 var ytterligare 65 lägenheter färdiga 

*I september 2012 är 65 lägenheter till inflyttningsbara 

*och nu avsöljas att hösten 2013 kommer ytterligare 130 lägenheter att vara inflyttningsklara i området. 

 

Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg är mycket nöjd med storsatsningen på byggandet av de 325 nya 

studentlägenheterna på populära Klintbacken vid Luleå tekniska universitet:  

 

- Vi är glada att vi som byggföretag kan bidraga med riktigt bra studentboende när allt fler studenter i Sverige 

har Luleå tekniska universitet som sitt förstahandsval, säger Stefan Lindbäck. 

 

Det senaste beslutet om ytterligare nybygge av studentbostäder på Klintbacken togs alldeles nyligen, ett 

mycket positivt och viktigt beslut för Luleå kommun anser Karl Petersen, kommunalråd i Luleå: 

 

- Uppförandet av nya studentbostäder på Klintbacken är ett led i Luleå kommuns byggande för 10.000 fler 

Luleåbor. Luleå behöver både fler studenter och fler bostäder för att växa och utvecklas, säger Karl Petersen. 
 
Upplysningar: Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg 070 696 52 45, Karl Petersen, 
kommunalråd Luleå 0920 45 40 41, Johan Aaro, Teknologkårens ordförande vid Luleå tekniska 
universitet 070 686 25 88, Johan Sterte rektor vid LTU 0920 49 16 08 Presskontakt: 
Katarina Karlsson 072 727 45 60 katarina.karlsson@ltu.se 

 

Luleå, 2012-05-03 
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