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Pressmeddelande 

2016-10-12 

Bonava utvecklar nytt bostadsområde i Huddinge centrum 
 
Bonava kommer att utveckla ett bostadsområde om 220 lägenheter och en 
förskola i Huddinge centrum. Området kommer att bli ett hem för ca 450 
personer och vara nära beläget gröna Sjödalsparken och Sjödalsbacken.  

Det blir ett område med småstadskänsla och ombonade kvarter för de boenden som förenar 
trivsel och trygghet med livskvalitet för alla åldrar. Bilpool-platser kommer att finnas samt 
ordentliga möjligheter till cykelparkering. Skogen intill utvecklas till parkmiljö som med attraktiva 
gångstråk länkas ihop med bostadsområdet. 

- Vi är mycket glada över att få det här förtroendet av Huddinge kommun. Det här är ett 
projekt som ligger helt i linje med vår strategi att utveckla levande platser och områden 
där människor trivs och lever sina liv. Vi ser fram emot att komma igång, säger Fredrik 
Hemborg, Affärsenhetschef Bonava Sverige. 

Under projektets gång kommer Bonava initiera möten med medborgare, kunder och andra 
intressenter för att skapa engagemang, förankring och ge möjligheter till intresserade att påverka 
stadsdelens utveckling och den egna boendemiljön. 

Försäljningen planeras starta under andra kvartalet 2018. I samband med att detaljplanen blir klar 
kommer Bonava att förvärva byggrätterna av Huge Fastigheter AB och teckna exploateringsavtal 
med Huddinge kommun. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Hemborg, Affärsenhetschef Bonava Sverige 
E-post: fredrik.hemborg@bonava.com 
Tel: 0703 984 188 

Bonava:s presstelefon: 0709 556 554, E-post: ir@bonava.com 

 
Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och 
har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 400 anställda med 
verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Sankt Petersburg, Estland och 
Lettland och en omsättning på 13 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss: bonava.com 
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