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Byggstart för 180 bostadsrätter i Sundbyberg
Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner, fram till 2020 växer invånarantalet med 50 procent till 60 000
personer. Det avspeglar sig i ett mycket expansivt bostadsbyggande. Idag fredag, tas ett första spadtag för Wallenstams två nya
fastigheter vid det centralt belägna Tuletorget; två sextonvåningshus med 180 lägenheter, med planerad säljstart sommaren
2014.

Hösten 2010 förvärvade Wallenstam 155 lägenheter samt en byggrätt i centrala Sundbyberg. Nu är förutsättningarna klara för en fortsatt
utveckling av Tuletorget. I dag, fredag den 25 januari, tas det första symboliska spadtaget av Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i
Sundbyberg, och Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

– Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan men samtidigt den som växt snabbast de senaste fem åren. Jag ser mycket positivt på att
Wallenstam nu tillför nya bostäder med spännande arkitektur och annorlunda karaktär, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
i Sundbyberg.

– Det här blir vår första nybyggnation i Sundbyberg. Jag hoppas den kan bidra till fler spännande mötesplatser och ett levande attraktivt
centrum med småstadskaraktär, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Arkitekturen för de två sextonvåningshusen är modern och iögonfallande, visionen är att de skulpturala volymerna av ljus betong och
mattborstad aluminium ska skapa skuggspel och liv. De 180 lägenheterna är fördelade på två huskroppar med sammanlagt 60 ettor, 60 tvåor
och 60 fyror samt butiksyta i gatuplan. Bostäderna får balkonger som sträcker sig utmed hela lägenheten, så kallade kungsbalkonger. Vera
arkitekter har ritat husen och byggnationen ska genomföras av DMJ Bygg.

Fredag den 25 januari klockan 12.00 tas första spadtaget på Tulegatan 10 i Sundbyberg.

För mer information, kontakta
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 08-706 83 79
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 40 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en
stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. 
Välkommen till staden där den är som bäst.


