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JM Entreprenad bygger Hagaskolan i Vallentuna 
 
Vallentuna kommun, strax norr om Stockholm, ger JM Entreprenad förtroendet att i 
totalentreprenad svara för nybyggnation av Hagaskolan.  

Entreprenaden omfattar nybyggnad av skola inklusive skolgård. Hagaskolan uppförs i ett 
nuvarande skogsområde, som delvis ska behållas som framtida skolgård. Bruttoarean är 
cirka 13 900 kvadratmeter och tomtarean 45 000 kvadratmeter. Skolan ska bestå av två 
byggnader – skolbyggnad och idrottshall – i två plan. Lokalerna ska inrymma förskola och 
grundskola, med plats för 80 barn på 4 avdelningar i förskolan samt drygt 800 elever i 
grundskolan. 
 
– Det är särskilt roligt att få förtroendet att bygga Hagaskolan, eftersom projektet involverar 
alla delar av vår verksamhet. Såväl anläggningsarbeten, byggnation och våra specialister 
inom fasadarbeten kommer att engageras i Hagaskolan, säger Peter Neuberg, vd för JM 
Entreprenad.  
 
Hagaskolans lokaler och utemiljö ska stödja elevernas utveckling och lust att lära, och 
utformningen ska bidra till en god arbetsmiljö för såväl barn som personal. Byggnaden 
utformas för att förenkla fortsatt förvaltning, med förutsättningar för effektiv energi-
användning.  

Byggstart är 2017 och skolan kommer vara klar för skolstart under hösten 2019. 
Kontraktssumman uppgår till ca 300 miljoner kronor, jämnt fördelad över avtalstiden. 
 

För ytterligare information kontakta: 

Sabina Granath, avdelningschef region hus, 08-782 14 59 

Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29 

 

 

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2016-10-27 kl. 
08:00 CET. 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad 
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler 
samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett 
långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är 
ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.  

http://www.jm.se/

