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Skanska bygger ut Väla Centrum för 330 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga ut Väla Centrum utanför
Helsingborg. Kontraktssumman uppgår till 330 miljoner kronor, vilket
inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2010. Kund är
fastighetsbolaget Diligentia, som äger och förvaltar Väla Centrum.
Projektet avser en 36 000 kvm stor om- och tillbyggnad (13 000 resp
23 000 kvm) som innebär en större omdaning av hela
köpcentrumanläggningen, bl a ska huvudentrén flyttas.
Skanska ska även ansvara för samordningen av installations- och
markarbeten. Ca 35 miljoner av kontraktssumman hänförs till Skanska
Väg som svarar för de väg- och markarbeten som nu görs för att utöka
antalet parkeringsplatser och komplettera vägnätet kring den växande
anläggningen.
Arbetet på plats inleds omgående och ska avslutas i mitten av 2012.
Köpcentret ska vara öppet under byggtiden och omfattande insatser
kommer att göras för att anläggningen ska vara säker för såväl besökare
och anställda vid centret som för de byggarbetare som ska utföra
ombyggnaden.
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom husoch anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella
lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för
byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor.
Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya
hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis
inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat
samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli
kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika.
Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

