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Skanska bygger höghus i Jacksonville, Florida, för USD
50 miljoner, ca 345 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga ett 38 våningar högt bostadshus
i Jacksonville, Florida. Kontraktssumman uppgår till USD 50 miljoner,
ca 345 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje
kvartalet 2007. Kund är försäkringsbolagen Arch Insurance Company
och XL Insurance Company.
Uppdraget gäller den andra etappen av The Peninsula med
bostadsrätter av lyxkaraktär vid St John’s Center. Bostadsprojektet
omfattar 234 lägenheter och är beläget på banken till St John-floden.
Lägenheterna varierar i storlek från två till fyra rum med en
genomsnittlig boyta om ca 160 kvm. På takterrassen kommer att
finnas en exklusiv avdelning med bl a soldäck och motionsanläggning.
De boende får även tillgång till ett servicecenter med ett dygnet-runtöppet kafé.
Bostadsbyggande utgör ca tre procent av Skanska USA Buildings
omsättning.
Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med
verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och
design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar
för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av
amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning,
elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i
Parsippany, New Jersey, och har ca 3.900 medarbetare. Förra året
uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor.
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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 börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

