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NCC och Bostadsstiftelsen Platen i strategiskt 
samarbete 
 

NCC har inlett ett strategiskt partneringsamarbete med Bostadsstiftelsen 

Platen i Motala. Parterna ska tillsammans genomföra olika 

nybyggnadsprojekt i och kring staden under minst fyra år.  
 

– Motala växer och kommunen behöver fler bostäder. Det arbetet vill vi göra 
tillsammans med en långsiktig partner och i en samarbetsform som skapar bättre 
resultat. Därför ingår vi nu ett avtal med NCC på minst fyra år för nyproduktion, säger 
Karin Jönsson, bygg- och teknikchef, Bostadsstiftelsen Platen. 

Strategisk partnering är en samarbetsform där bägge parter bidrar med kunskap och 
erfarenheter redan tidigt i projektet för att tillsammans skapa en bättre slutprodukt.  

Partneringsamarbetet mellan Bostadsstiftelsen Platen och NCC är tecknat utifrån 
stiftelsens planer kring fyra olika byggrätter i och runt staden. Arbetet befinner sig i 
planeringsskedet för det första projektet kallat Gamla stan som beräknas starta vid 
årsskiftet 2017/2018. 

– Vi ser fram emot att tillsammans med Bostadsstiftelsen Platen möjliggöra 
utvecklingen av fler attraktiva bostäder i Östergötlands sjöstad nummer ett. Genom 
samarbetet stärker vi också vår position i den här delen av regionen, säger Marcus 
Sandlund, affärschef på NCC Building. 

Bostadsstiftelsen Platen och NCC:s avtal sträcker sig över fyra år med möjlighet till två 
års förlängning. Eventuell orderregistrering kommer att ske löpande inom 
affärsområdet Building.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marcus Sandlund, affärschef NCC Building, 070-088 73 75 
Karin Jönsson, bygg – och teknikchef på Bostadsstiftelsen Platen, 0141 – 22 89 08 
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Sverige Öst, 070-360 37 16 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.  

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en 

omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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