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Skanska säljstartar Annedals Entré
I samband med boutställningen Annedal 2012 inleder Skanska
försäljningen av lägenheter i Annedals Entré. I barnvänligt läge mellan
två parker ska Skanska bygga ett u-format hus med 84 lägenheter i
storlekarna 2-7 rum och kök. De som tecknar köpeavtal under
bomässan bjuds på månadsavgiften under det första året.
Annedals Entré kommer att uppföras intill Lönnebergaparken som vetter ut
mot Ulvsundavägen och Bällstavägen. Huset byggs runt en innergård med
goda möjligheter till social samvaro och lek för barn. Med förskolor och
grundskola i området lämpar sig lägenheterna väl för familjebildare.
Lägenhetsstorlekarna är också primärt anpassade för den målgruppen.
Huset får 35 treor och 28 fyror men här finns också mindre lägenheter i form
av sju ettor och 12 tvåor. Därtill blir det två rymliga etagelägenheter om sju
rum och kök i bottenplan. För mer information se:
http://bostad.skanska.se/bostader-och-projekt/Bromma-Annedals-Entre/
Annedal, med närhet till stormarknader i Bromma och ett stort utbud av
service i Sundbyberg, har snabbt blivit ett populärt område. Skanskas
färdigbyggda lägenheter vid Linabergskajen intill Bällstaån är så gott som
slutsålda. I början av sommaren inleddes försäljningen av Skanskas andra
projekt i området, Linabergshöjden. Även lägenheterna i Linabergshöjden
omfattas av erbjudandet om 12 månaders avgiftsfritt vid kontraktsskrivning
under boutställningen Annedal 2012.
– Vi är mycket stolta över våra bostadsområden som vi utvecklar i Annedal.
Våra lägenheter i Linabergskajen har varit mycket eftertraktade och är i
princip slutsålda, vilket gör att vi ser stor potential i området. Här bor man
centralt men har samtidigt fina möjligheter till rekreation, säger Björn
Mattsson, regionchef Stockholm, Skanska.
Etapp 1. Linabergskajen
Etapp 2. Linabergshöjden
Etapp 3. Annedals Entré

Endast 4 lägenheter kvar
61 lägenheter kvar
Säljstart 19 augusti, 84 lägenheter

Under bomässan Annedal 2012 visar Skanska två av lägenheterna i de
färdigställda husen vid Linabergskajen. Inredningsduon Anna Sedin och
Pernilla Ehlenberg har inrett Skanskas lägenheter som är en tvåa där ett
ungt par bor, med hemmet i fokus, med plats för sociala stunder på den stora
terrassen. Här finns en känsla av harmoni som speglar sig i färger och
stilrena materialval. Den andra lägenheten är hem för en tvåbarnsfamilj, en
femma, där personlighet sätts främst. För att skapa en unik stil är
inredningen en mix av gammalt och nytt med mycket färg och mönster.
På Tappvägen 24 ligger Skanskas säljlokal där flera av våra

planerade hem i och kring Stockholm visas upp. Öppettider under mässan
på Tappvägen är mån-fre 16-20 och lör-sön 10-20. I samband med
säljstarten av Annedals Entré hålls lokalen öppen söndag 19 augusti 14-16.
http://www.skanska.se/annedal2012
Boutställningen Annedal 2012 med start den 16 augusti hålls under 11
dagar, 16-26 augusti, med inspiration och upplevelser kring boende,
arkitektur och stadsbyggnad. Det är Byggmästarföreningen tillsammans med
Stockholms stad och Sundbybergs stad som tagit initiativet. Skanska
tillsammans med ett 20-tal andra byggherrar visar upp visningslägenheter
under dessa dagar. Läsa mer om mässan, http://www.annedal2012.se
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I
Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten
uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling
sålde under 2011 cirka 1 150 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom
offentlig privat samverkan.

