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Första spadtaget för Ingenting
Idag tas det efterlängtade första spadtaget för Ingenting, ett nytt
bostadsområde präglat av ett starkt kulturarv. Totalt 750 bostäder
ska byggas i området där Bellman en gång hade sitt sommartorp.
Det finns ett stort intresse för att bo i det nya bostadsområdet Ingenting, som
sakta men säkert håller att växa fram i Solna. Ingenting ska bli ett område
som karaktäriseras av tekniska lösningar och miljövänlig innovation.
Idag tar Skanska tillsammans med representanter för Solna Stad det första
symboliska spadtaget för att markera produktionsstarten av första etappen
av Brf Arkitekten.
- Ingenting är en ny spännande stadsdel med bostäder och arbetsplatser,
tydliga stadskvarter och en intressant historia med kopplingar till både
Bellman och konstnären Tobias Sergel, som hade sin atelje där. Områdets
centrum är Gunnar Asplunds 1930-talsbebyggelse som nu till granne får en
modern och miljövänlig bebyggelse, säger stadsbyggnadskommunalrådet
Anders Ekegren.
En levande bostadsmarknad
Det stora intresset för de nya lägenheterna i Ingenting följer en övergripande
positiv trend för nyproducerade bostäder. I Brf Arkitekten finns enbart 10
lägenheter kvar.
– Allt fler upptäcker fördelarna med nyproducerade bostäder. Detta gäller
inte minst i Ingenting och Brf Arkitekten, som har en intressant mix av
historia, kultur, modernt och grönt, Till det första kvarteret har vi dessutom
hämtat teknik från passivhus. Resultatet är mycket låg energianvändning
som både lägenhetsköparen och naturen tjänar på, säger Ulrika Ståhlberg,
bostadssäljare på Skanska Nya Hem.
För mer information, var vänlig se

http://bostad.skanska.se/bostader-och-projekt/Solna-Arkitekten/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd, Solna stad. tel: 070 605 2418
Niclas Strahner, pressansvarig, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel: 010448 16 08
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 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2010 till

cirka 23 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2010 cirka 1 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

