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Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, 
vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn 
där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier 
(MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se 
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Magnolia Bostad och Slättö bildar JV för 
utveckling av bostäder och samhällsfastigheter  
 
 
Det nybildade JV-bolaget kommer att utveckla bostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt 
ägande och förvaltning. I ett första skede förvärvar JV-bolaget fem projekt varav fyra från 
Magnolia Bostad. Bolaget förväntas initialt att omfatta upp till 800 boenden.  
 
De fyra fastigheterna från Magnolia Bostad är belägna i Örebro, Eskilstuna, Östersund och Luleå. 
Samtliga fastigheter kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och flera av fastigheterna 
kommer att uppföras som trähus. Samtliga boenden kommer att upplåtas med hyresrätt, förutom ett 
vårdboende om cirka 80 lägenheter i Östersund som hyrs av kommunen på ett långt avtal. För projektet i 
Luleå har investeringsstöd erhållits och ett projekt inväntar beslut om investeringsstöd. Investeringsstöd 
innebär att hyresnivåerna (normhyran) endast uppgår till 1 450 kr/kvm. 
 
—Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Slättö. Nu tar vi detta ett steg till genom ett 
gemensamt ägt bolag som skall utveckla attraktiva bostäder och samhällsfastigheter med en tydlig 
hållbarhetsprofil i svenska tillväxtorter, säger Fredrik Lidjan, VD på Magnolia Bostad. 
 
Joint venture-bolaget, som ägs 50/50, kommer successivt att tillträda projekten när bygglov och vissa 
andra villkor är uppfyllda. Merparten av bostäderna kommer att färdigställas under perioden 2021–2022.  
Magnolia Bostad kommer att ha huvudansvaret för att utveckla och driva projekten och kommer för detta 
att erhålla löpande ersättning.  
 
Ambitionen med JV-bolaget är att detta ska genomföra ytterligare förvärv över tid. 
 
Wigge & Partners har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrik Lidjan, VD Magnolia Bostad 
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se  
 
Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media 
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 


