
 
 
 

Pressmeddelande den 15 november 2018  

 

Oscar Properties och SBB i strategiskt samarbete  

Oscar Properties [bolaget] har tecknat ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) gällande 
ett samarbete kring nyproduktion av bostäder i Karlskrona i området Gullberna. 
Samhällsbyggnadsbolaget står för marken, Oscar Properties projektleder och står för försäljning 
av bostäderna.   

Detta projekt blir en del av det nya affärsområde där Oscar Properties ska bygga bostäder av 
hög kvalitet i tillväxtkommuner. Målsättningen är att bygga till ett pris som gör att de nya 
bostäderna konkurrerar med nybyggda hyresrätter. 

- Oscar Properties startades för att vi såg ett tomrum på bostadsmarknaden. Det saknades 
någon som ville bygga med design och arkitektur i fokus. I dag ser vi samma 
marknadsmisslyckande i många kommuner där det saknas en bostadsproducent som bygger 
kvalitetsbostäder för människor med vanliga plånböcker, den nischen tänker vi fylla, säger Oscar 
Engelbert, vd Oscar Properties.  

- Jag har länge varit imponerad av SBBs förmåga att snabbt ta fram byggrätter. Vi är båda 
entreprenörsdrivna bolag som kompletterar varandra perfekt för bostadsproduktion. Därför är 
det extra kul att vi efter en tids letade hittade ett spännande samarbete, förhoppningsvis får vi 
möjlighet att genomföra fler projekt tillsammans i framtiden, avslutar Oscar Engelbert.  

- Oscar Properties har gjort stora avtryck på den svenska bostadsmarknaden genom 
grundarens entreprenörskap och fokus på arkitektur och design och vi bidrar gärna till bygget 
av kvalitetsbostäder i hela Sverige. Affären visar att de svenska regionstäderna och deras tillväxt 
är attraktiva och vi ser fram emot att tillsammans med Oscar Properties utveckla bostadsrätter 
intill befintligt bestånd samtidigt som vi i samma område tillsammans med KlaraBo utvecklar 
hyresrätter med investeringsstöd, säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef 
på SBB. 

Projektet i Karlskrona är på 17 000 kvm BTA. Byggstart är planerat mot slutet av 2019. Avsikten 
är att Oscar Properties och Samhällsbyggnadsbolaget ska hitta fler projekt att samarbeta kring.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) 
+46 70 568 00 01 
oscar@oscarproperties.se 
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Om Oscar Properties 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna 
bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup 
förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. 
Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom 
både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 835 bostäder, varav 963 
bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med 
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, 
omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny 
byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för 
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.  

 

 

 

 


