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Pressmeddelande, 16 juni, 2022 

Bonava säljer totalt 137 hyreslägenheter i Finland 

Bonava säljer 76 hyreslägenheter i Åbo, Finland, till investeraren Taaleri och 61 hyreslägenheter i 
Tammerfors till investeraren eQ. Affärerna uppgår till 27 miljoner EUR och de första bostäderna 
förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det tredje kvartalet 2023.  

– Vi är glada över att presentera dessa affärer som fördjupar samarbetena som vi har med Taaleri och eQ. 
Tillsammans skapar vi möjligheter för hundratals personer att leva och bo i ett lyckligt grannskap, säger 
Riku Patokoski, affärsenhetschef, Bonava Finland. 

Det framväxande bostadsområdet Kirstinpuisto i Åbo har ett centralt läge med goda 
kommunikationsmöjligheter, ett bra utbud av service och stadsgrönska. Totalt planerar Bonava att uppföra 
1400 bostäder i Kirstinpuisto och vid produktionsstart av det aktuella projektet inleds byggnationen av 
Bonavas sjätte flerbostadshus i området. 

I Tammerfors planerar Bonava totalt att över tid skapa ett grannskap bestående av cirka 200 bostäder i 
Havu. Det nya bostadsområdet byggs i Hervanta med goda kommunaktioner till Tammerfors centrum, 
såsom stadens nya spårvagnslinje. Inom en kilometer finns även service, skolor och en förskola och 
området ligger nära Tammerfors universitet. Det aktuella projektet byggs för att uppfylla kraven för 
energiklass A och bland annat ska solpaneler installeras.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs 
fredrik.hammarback@bonava.com  
Tel: +46 739 056 063 
 
Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations 
anna.falck@bonava.com 
Tel: +46 707 604 914 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är 
den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. 
Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, 
Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas 
aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss, besök: www.bonava.com  
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