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Skanska bygger om Salénhuset i centrala Stockholm för
325 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget av AMF Fastigheter att bygga om Salénhuset i
centrala Stockholm till en ny handelsplats med butiker, restauranger och
service. Kontraktssumman uppgår till 325 miljoner kronor vilket inkluderas
i orderingången för andra kvartalet.
– Med hjälp av Skanska utvecklar vi kvarteret mellan Regeringsgatan och
Norrlandsgatan och skapar ett av Stockholms mest spännande
handelskoncept. Vi har arbetat tillsammans många gånger tidigare och
tycker det är värdefullt att Skanska genomför arbetet på ett miljöriktigt sätt,
säger Sune Eriksson, projektledare AMF Fastigheter.
I projekt ingår att bland annat fem nya entréer till Salénhuset, putsning och
renovering av fasad och nya handelsytor i tre plan för cirka 60 butiker.
Arbetet har redan påbörjats och i september 2011 ska den nya
handelsplatsen vara klar.
Vid ombyggnaden av den befintliga fastigheten kommer bullriga arbeten
att utföras nattetid för att minimera störningarna för de kvarvarande
hyresgästerna.
Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är
Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen
är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och
uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.
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.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Carlsson, regionutvecklare, Skanska Sverige: 010 – 448 02 14
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99
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.

