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JM förvärvar sjönära fastighet i Bromma, 
Stockholm 
 
JM har tecknat avtal med Profi Fastigheter om förvärv av fastigheten Racketen 10,  i 
Alvik, Stockholm. Affären uppgår till 800 mkr med tillträde och betalningen beräknat 
till fjärde kvartalet 2015. 

Fastigheten omfattar ett antal kontorsbyggnader om totalt cirka 26 000 kvm uthyrbar yta. JM 
kommer att verka för att en ny detaljplan tas fram i syfte att utveckla 500-600 bostäder inom 
fastigheten. Racketen 10 är belägen vid vattnet och en stor del av de nya bostäderna 
kommer att ha sjöutsiktutsikt med vy över Essingeöarna och Kungsholmen. 
 
Fastigheten ligger inom programområdet för Alvik där Stockholm Stad har som ambition att 
utveckla stadsdelen med cirka 3 000 nya bostäder. Visionen för Alvik är att förena 
innerstadens puls med förstadens grönska. 
 
– Jag är väldigt glad över att vi har lyckats förvärva ännu en fastighet i ett av Stockholms 
mest attraktiva lägen med närhet till vatten, bra kommunikationer och innerstaden. Vi ser 
väldigt goda möjligheter att utveckla ett område med fantastiska kvaliteter till våra kunder, 
säger Mikael Åslund, regionchef inom JM Bostad Stockholm. 
 

 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Åslund, regionchef JM Stockholm stad, 08-782 89 11 
Lars-Olof Höglund, chef JM Stockholm Förvärv, 08-782 89 83 
Pär Vennerström, affärsenhetschef JM Bostad Stockholm, 08-782 89 12 
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29 

 

 

 

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, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av 
kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all 
verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 
2.300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. 
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