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Skanska får Solnas stadsmiljöpris 2008
Skanskas nya kontorsfastighet Hagaporten 3 har erhållit Solnas
stadsmiljöpris 2008. Byggnaden uppförs av Skanska vid norra infarten
till Solna och är beräknad att stå klar under oktober.
Priset delades ut under söndagen vid Stadens Dag av
stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren och Elisabeth
Berglund, chef för stadsbyggnadsförvaltningen. Priset mottogs av
Skanska med nämndens motivering: "För att med spännande
arkitektur och ekologiska förtecken ha skapat en magnifik och
välkomnande entré till en av Sveriges mest dynamiska städer".
– Vi är mycket glada och stolta över priset och vår nya
kontorsbyggnad som har ett unikt läge i Solna. Vi är också glada över
det goda samarbete vi haft med Solna stad och ÅF som är vår
ankarhyresgäst i huset, säger Jan Odelstam, VD för Skanska
Fastigheter Stockholm AB.
Priset är det andra som Hagaporten 3 får av Solna stad i höst. Det
första var Solnas Miljöpris som det bästa miljöprojektet i Solna
däribland med avseende till husets GreenBuilding certifiering som det
första kontorshuset i Solna och det första i Sverige enligt de hårdare
reglerna som gäller för att bli GreenBuilding certifierad.
Tillsammans med ÅF är också Dell och Sabis klara för inflyttning i
samband med att huset färdigställs. Arkitekten som ritat huset heter
Jonas Falk på Strategisk Arkitektur AB.
Sedan 1998 delar byggnadsnämnden varje år ut ett pris för en
byggnad eller anläggning som på ett bestående sätt har förskönat
stadsbilden eller landskapsbilden.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i
Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland.
Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på
strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag:
Göteborg, Stockholm och Öresund.
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