
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, 
Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 
företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på 
förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 

 
 

 

 
Pressmeddelande 

Att: Nyhetschefen Göteborg 2018-09-04 

 

 
293 nya hyresrätter till Haninge 
 
Idag har Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, tillsammans med Hans Wallenstam 
officiellt startat nyproduktionen av 293 nya hyresrätter vid Örnens väg i Haninge. Projektet, som kallas 
Parkstråket, kommer totalt att omfatta två kvarter med en preliminär första inflyttning 2020. 
  

– Vi ser väldigt mycket fram emot att bidra med fler hyresrätter till Haninge som är en expansiv 

kommun i utveckling. Behovet av bostäder i våra storstadsregioner är enormt och varje gång vi 

sätter spaden i marken och kan bidra till fler hem är speciell, säger Hans Wallenstam, vd på 

Wallenstam 

 

De 293 hyreslägenheterna i Parkstråket ligger utmed Örnens väg i Haninge i nära anslutning till 

Rudans naturreservat med bara 10 minuters promenad till Handen pendelstation.  

 

– Kommunen växer och utvecklas, Parkstråkets 293 nya hem 

blir en självklar del i den totala utvecklingen av Haninges 

regionala stadskärna. Fler bostäder behövs och framför allt 

hyresrätter och vi är glada för det stora engagemanget hos 

olika byggherrar, säger Meeri Wasberg, kommunstyrelsens 

ordförande i Haninge. 

 

Lägenheterna i Parkstråket kommer att vara mellan ett till 

fyra rum och kök och fördelas mellan sex huskroppar med 

fyra till nio våningar. Majoriteten av lägenheterna får balkong 

eller uteplats och parkeringsgarage kommer att inrymmas 

under husen. Arkitekt för Parkstråket är Semrén & Månsson. 

 

 

 

 

 

 

 

  
För ytterligare information:  

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

 

www.wallenstam.se 
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