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Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst 
hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och 
storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. 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 har sålt 200 bostäder i Västra 
Ursvik  
 
 
Magnolia Bostad har sålt 200 hyresbostäder i stadsdelen Västra Ursvik i Sundbyberg till CBRE 
Global Investors. Projektet omfattar cirka 12 500 kvm BTA för bostäder samt cirka 300 kvm BTA 
lokaler och 73 garageplatser. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 588 mkr.  
 
Försäljningen avser fastigheten Sundbyberg 2:185 och sker genom bolagsaffär. Projektet är Magnolia 
Bostads första försäljning till CBRE Global Investors och totalentreprenad är tecknad med Mecon Bygg 
AB.  
 
Projektet i Västra Ursvik har lagakraftvunnen detaljplan och ligger inom detaljplanen Torget med direkt 
närhet till kommande dragning av tvärbanan. Husen är ritade av Lindberg Stenberg Arkitekter. 
Byggnation beräknas påbörjas under slutet av första kvartalet 2021 och inflyttning är beräknad till 
sommaren 2023. Vinstavräkning sker i det fjärde kvartalet 2020. Efter försäljning och frånträde av 
projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. 
 
”Detta är vårt andra projekt inom detaljplanen Torget och vi ser fram emot att produktionsstarta båda i 
närtid och vara med och utveckla kommande Ursviks Torg. Vi är också glada över att ha fått inleda ett 
samarbete med CBRE Global Investors”, säger Björn Bergman, Regionchef Öst.  
 
Wigge & Partners har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Björn Bergman, Regionchef Öst 
070 968 15 82, bjorn.bergman@magnoliabostad.se 
 
Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media 
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 
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