
Bonava markerer endnu en milepæl i Ørestad
Med onsdagens rejsegilde markerer Bonava endnu en milepæl i det store boligprojekt i Nordre Fælledkvarteret i Ørestad

Ingen der besøger Ørestad i den sydlige del af København er i tvivl om at her er hektisk byggeaktivitet. I Nordre Fælledkvarteret i Ørestad Syd
er byggeriet af Royal Arena og skøjtehallen i fuld gang, og for Danmarks største boligudvikler, Bonava, er der også travlhed over hele linjen.

I begyndelsen af september flyttede de første beboere ind i Fælledhusene, og for to uger siden meddelte Bonava at Fælledudsigten II med 74
lejligheder var solgt til den svenske ejendomsinvestor, Fastighets AB Balder.

Onsdag kunne Bonava sammen med håndværkere og kommende beboere fejre rejsegilde, da Fælledudsigten I nåede sin fulde højde på 11
etager. Det skete med en traditionel fejring med krans, skåltaler og klapsavler til håndværkerne.

”I Nordre Fælledkvarteret har vi skabt et hyggeligt nabolag hvor der er mulighed for både privatliv og godt naboskab”, udtaler René Brandt,
regionschef i Bonava. ”Bydelen får sin helt egen identitet i samspil med naturen og den kommende byfælled”.

De kommende beboere i Fælledudsigten I tager forskud på det gode naboskab allerede inden de flytter ind. Der er nemlig etableret et
havelaug, der er med til at udforme den fælles tagterrasse. Bonava har valgt at få hjælp fra TagTomat, der er kendt for at skabe grønne
fællesskaber.

”Vi tror på betydningen af at tage udgangspunkt i de kommende beboere når vi skaber hjem og nabolag”, siger administrerende direktør
Torben Modvig. ”Det er vigtigt at huske at boligudvikling handler om mennesker og deres behov”.

Bonava inviterer i samarbejde med TagTomat på sanketur på fælleden søndag d. 9. oktober, hvor kyndige naturvejledere hjælper med at finde
bær og svampe på det store naturområde. Sanketuren sker med udgangspunkt fra Bonava’s bobutik på Hannemanns Allé 2 i Ørestad.

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Dorte Andersen på tlf. 41 70 45 07 eller dorte.andersen@bonava.com

Bonava er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for boligudvikling. Bonava udspringer fra NCC og har skabt hjem og nabolag siden
1930’erne. I dag har Bonava 1.400 medarbejdere og er aktive i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland Skt. Petersborg, Estland og
Letland med en omsætning på SEK 13 milliarder. Bonava’s aktier er noteret på Nasdaq børsen i Stockholm. 


