
PRESSMEDDELANDE  2018-06-04 

 
 

info@besqab.se | besqab.se 
STOCKHOLM | Box 5 | 182 11 Danderyd | Golfvägen 2 | 08-409 416 00  

UPPSALA | Dag Hammarskjöldsväg 36A | 751 83 Uppsala | 018-470 58 00 
 

Karin Wanngård invigde Besqabs bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden 
 
Idag invigde Karin Wanngård, Finansborgarråd i Stockholms Stad, tillsammans med 
Besqabs VD Anette Frumerie, det nya bostadsprojektet Stockholm Esplanad i Norra 
Djurgårdsstaden. En första bit sedumtak lades på huset som blir klart för inflyttning 
under hösten.   

I miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden uppför Besqab 91 bostadsrättslägenheter om 
2-5 rum och kök. Flera av bostäderna har utsikt ner mot Husarviken och Fisksjöäng. 

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med stort fokus på hållbarhet och miljö. Staden planerar 
området för en hållbar livsstil med satsningar på energieffektiva bostäder, effektiv kollektivtrafik 
samt goda cykelmöjligheter. Besqab har anpassat bostäderna efter de höga miljökraven med 
bland annat solceller, sedumtak, varmvattenmätare och avfallskvarnar. Även planlösningar för 
maximalt ljusinsläpp och vinklade balkonger för att bättre kunna ta tillvara dagvattnet, finns. 

- Vi är stolta över att få vara med och utveckla Stockholms främsta miljöstadsdel med 
ett sådant fantastiskt läge. Att kunna bygga bostäder så nära city, med utsikt över 
Husarviken och med nationalstadsparken alldeles intill är helt unikt. Vi har märkt ett 
stort intresse från marknaden och det är bara ett fåtal lägenheter kvar till försäljning, 
säger Anette Frumerie, VD Besqab. 
 

- När Stockholm växer är det avgörande att vi också prioriterar klimatsmart 
stadsutveckling. Stockholm och Norra Djurgårdsstaden är ett internationellt 
föredöme i hållbart byggande och det här projektet är ett viktigt exempel på det, 
säger Karin Wanngård (S) Finansborgarråd. 

 
Fakta Stockholm Esplanad 
91 lägenheter i bostadsrättsform fördelade på tre hustyper;  
Esplanadhuset, Gårdshusen och Parkhuset 

BYGGSTART  December 2016 
STORLEKAR   2-5 rok 37-113 kvm 
INFLYTTNING  Från hösten 2018 
ARKITEKT  White Arkitekter 
LÄGE  I hörnet Bobergsgatan/Settergatan ner mot Husarviken i Norra Djurgårdsstaden 

För mer information: 
Staffan Grundmark, regionchef, 08-409 416 30, staffan.grundmark@besqab.se 
Christina Durling, kommunikationschef 08-409 416 26, christina.durling@besqab.se 
 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från 
köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och 
företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se 


