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Skanska bygger flerbostadshus åt Stena Fastigheter i Göteborg för
cirka 550 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Stena Fastigheter AB om att bygga flerbostadshus i
Ekebäckshöjd, Göteborg. Kontraktet är värt cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer
att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2020.
Totalt kommer det att byggas 361 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter, och
husen kommer även att inrymma förskola och affärslokaler. Projektet omfattar 38 000
kvadratmeter och husen blir mellan sex och elva våningar höga. Ekebäckshöjd byggs i
anslutning till Pennygången, med goda kommunikationer och service.
Relationsförvaltning är ett bärande tema för byggprojektet. Det innebär att driva frågor
som är bra för kvarteret, området och människorna som bor eller jobbar där. Det görs
tillsammans med hyresgäster, föreningar och offentliga aktörer. Hållbarhet står också i
fokus och de nya husen ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.
Byggstart är planerad till det andra kvartalet 2020 och projektet ska vara färdigt under
våren 2023.
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med
verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland
samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader.
Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder
kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Ekstedt, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 14 88
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre
samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag.
Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder
kronor.

