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NCC bygger 126 bostäder åt Riksbyggen i Kalmar  

NCC Construction har fått i uppdrag av Riksbyggen att bygga 126 
bostadsrätter i Västra Malmen. Fastigheterna blir miljöcertifierade 
och första etappen byggstartar i november 2013. Det stora projektet 
väntas skapa 40 heltidsjobb och ordervärdet är 168 MSEK.  
 
Första etappen, BRF Aspelyckan med 43 två- till femrumslägenheter, börjar byggas i november 
2013. Andra etappen kommer igång 2014 medan tredje etappen, med så kallade ”steg-ett”-
lägenheter, dröjer till 2015. De sistnämnda blir till största delen 1,5-rumslägenheter om 35 
kvadratmeter med komplett kök.  

– Det råder både stor arbetslöshet och bostadsbrist i Kalmar, särskilt bland unga. Eftersom det 
finns en stark koppling mellan bostäder och tillväxt, är ett tillskott på totalt 126 bostäder ett steg i 
rätt riktning både för bostadslösa och arbetslösa, säger Jonas Kristiansson, affärschef på NCC  

Fastigheterna på Västra Malmen (kv. Storken) blir energisnåla och kommer att miljöcertifieras 
enligt Miljöbyggnad på minst nivå silver. Energiåtgången ska vara 25 procent lägre än kraven i 
Boverkets byggregler. Möjligheterna att klara energikraven är mycket goda eftersom fastigheterna 
får en platsgjuten stomme, vilket ger en tät konstruktion. 

Bostädernas utformning utmärker sig framför allt i de stora balkongerna och byggnaderna i de tre 
etapperna har alla unika fasadgestaltningar. NCC är totalentreprenör för projektet, som kommer 
att skapa omkring 40 heltidsjobb .  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Kristiansson, affärschef, NCC Construction, region Syd.  
Telefon 0480-47 60 12, 070-680 21 35 
Jenny Johnsson, pressansvarig, NCC Construction Sverige, region Syd. 
Telefon 070-589 67 59  
Presstelefonen NCC 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. 


