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K2A bygger ytterligare 185 hyresbostäder i Växjö kommun  
 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har under juni 2021 beslutat om att starta 
nyproduktion av 185 hyresbostäder på fastigheten Diskusen 2 i utvecklingsområdet Arenastaden, ca 2 
km väster om Växjö centralstation. K2A kommer att uppföra tre huskroppar med totalt 185 
hyresbostäder och en total uthyrningsbar yta om 6 863 kvm. Markarbeten kommer att påbörjas under 
sommaren 2021 med planerad inflyttning under första kvartalet 2023. 
 
Byggnaderna kommer uppföras med trästomme, miljöcertifieras enligt Svanen och bedöms bli 
klassificerade som "mörkgrön", den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även 
ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier. 

-     Diskusen 2 ligger i ett område som utvecklats i samarbete med kommunen och där vi tillsammans 
med övriga aktörer deltagit i detaljplaneutvecklingen med fokus på att bland annat bevara de 
naturvärden som finns i direkt anslutning till området och skapa kvarter där människan 
prioriteras före biltrafiken. Vi är det gröna fastighetsbolaget och kommer bygga miljövänligt i trä 
och andra miljövänliga material för att bidra till ett hållbart boende, kommenterar Johan Knaust, 
VD på K2A.   

Tillsammans med övriga projekt uppgår K2A:s fastighets- och projektportfölj i Växjö till cirka 750 
hyres- och studentbostäder, varav 188 bostäder är under förvaltning. Efter det att projekten 
färdigställts och är under förvaltning bedöms den uthyrningsbara ytan för hela Växjöportföljen uppgå 
till cirka 33 000 kvm med förväntade årliga hyresintäkter om cirka 65 Mkr. 
 
För ytterligare information:  
Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se  
Christian Lindberg, vice VD, 070 723 39 48, christian.lindberg@k2a.se 
Johan Hähnel, IR-chef K2A, 0706–056 334, johan.hahnel@k2a.se 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23  juni 2021. 

 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av 
boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i 
övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm. 
 
 
 


