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NCC får bygga Ebos allmännyttiga radhus 

NCC Construction har fått i uppdrag av Eslövs Bostads AB att bygga 
de 17 energisnåla radhusen i centrala Eslöv. De utgör etapp två i 
kvarteret Valpen på Repslagaregatan 17 och kommer att stå klara för 
inflyttning redan till vårvintern 2014. Ordervärdet är 27 MSEK. 
 
Just nu byggs tre höghus av NCC som på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Eslövs 
bostads AB. På samma tomt kommer de 17 radhusen att byggas.  

– Helheten kommer att bli ett trevligt område med både höghus och nu också lägre radhus., säger 
Kristian Jansson, affärschef på NCC Construction region Syd.  

Projektet genomförs i NCC Partnering, som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, 
konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och 
förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets 
alla skeden. 

– Partnering innebär även att Ebo får mycket god insyn i NCC:s arbete. Hela byggprocessen 
genomförs på ett mycket öppet och förtroendefullt sätt som ger mesta möjliga nytta för varje 
satsad krona, säger Kristian Jansson.  

Tre av radhusen får fyra rum och kök i två plan, med en boendeyta på cirka 110 kvadratmeter. Till 
dessa hör även en egen carport och terrass. De resterande radhusen får tre rum och kök på cirka 
80 kvadratmeter med egen uteplats. Fyra av de mindre radhusen får parkeringsplats direkt på 
tomten. Läget är centralt med mataffär tvärs över gatan och Eslövs centrum på promenadavstånd. 

Husen börjar byggas nu i februari 2013 och beräknas vara klara för inflyttning mars 2014.  

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Kristian Jansson, affärschef, NCC Construction, region Syd.  
Telefon: 046-19 75 17  
Jenny Johnsson, pressansvarig, NCC Construction Sverige, region Syd. 
Telefon: 070-589 67 59  
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se  
 
 

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press NCC i Sverige består av affärsområdena NCC 
Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en 
omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, 
vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige. 


