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Skanska och Solna skapar levande stadsdel av Ingenting
I södra Solna, på gränsen till Stockholms innerstad, planerar
Skanska och Solna Stad att skapa den nya stadsdelen Ingenting.
Området som tar form vid Gunnar Asplunds Allé kommer att ha plats
för både boende, arbetsplatser och service.
Skogen bakom Karlbergs slott heter Ingentingskogen, efter ett torp med samma
namn. Enligt historien var torpet Ingenting Bellmans sommarnöje, som han fått i
gåva av Gustaf III. Skanska och Solna Stad återupplivar nu namnet Ingenting för
den nya stadsdelen.
– Här har vi ett projekt som fångar visionen av Solna. I det nya området Ingenting
har du nära till allting - två tunnelbanestationer, service, kulturhistoria och naturen
in på knutarna. Med gångavstånd till Huvudsta strand får du en unik närhet till ett
av regionens mest populära promenadstråk utmed vattnet, säger Anders
Ekegren (fp), stadsbyggnadskommunalråd i Solna.
Satsningen innebär ett lyft av hela området, med både grönska och med nya och
befintliga byggnader. Utöver de befintliga lokalerna i Asplunds Allé som idag är
uthyrt till SBL Vaccin, skapas nya kontor på en yta av ca 42 000 kvm. Dessutom
planeras för ca 800 bostadsrätter och ett hotell. Inflyttning i de första nya
bostäderna och kontoren planeras till hösten 2010.
– I det nya området kommer det att växa fram moderna kontor, naturnära nya
hem och förhoppningsvis ett förstklassigt boutiquehotell. Vår strävan är att
kombinera Solna Stads visioner med vårt stora kunnande om att skapa attraktiva
livsmiljöer i växande städer, säger Inger Olsson, projektchef på Skanska.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Ekegren (fp), stadsbyggnadskommunalråd i Solna, tel: 070-605 24 18
Inger Olsson, projektchef på Skanska, tel: 070 527 30 32
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 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Intäkterna 2007 uppgick till 139
miljarder kronor.

