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Trianon tecknar avtal med Peab om att bygga 381 
bostäder till unga på centralt läge i Malmö 
Trianon har tecknat ett avtal med Peab om att bygga 381 bostäder med rimliga hyror på 
Norra Sorgenfri i centrala Malmö. Avtalet är villkorat av bygglov och som tidigare 
meddelats har den ena etappen med 256 lägenheter sålts till Willhem för 435 Mkr. Vidare 
är avtalet villkorat av att Trianon även säljer etapp 2 med 135 lägenheter till Willhem. 
Förhandling pågår och avtal väntas tecknas i närtid. 

Trianon och Peab har gemensamt arbetat fram ett projekt bestående av 381 bostäder med 
rimliga hyror för unga Malmöbor. Fastigheten kommer att uppföras i fyra olika huskroppar i 
varierande antal våningsplan, vid Östra Farmvägen/Celsiusgatan i centrala Malmö.  

Projektvinsten kommer att redovisas i resultatet under projektets gång utifrån nedlagda 
kostnader. Byggstart beräknas ske första kvartalet 2023 och inflyttning är beräknad till första 
kvartalet 2027. 

”Samverkan mellan Trianon och Peab gör det möjligt att leverera bostäder med rimliga hyror 
till unga Malmöbor. Det är vi både glada och stolta över”, säger Olof Andersson, VD på Trianon. 

”Vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper och att bygga bostäder till ungdomarna i 
Malmö. Det här är ett fint exempel på ett närproducerat samhällsbygge”, säger Peter Lindstedt, 
regionchef på Peab. 
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OM TRIANON 
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark 
tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att 
förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 153 fastigheter om 487 800 kvm i 
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. 
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2022 på cirka 12,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie 
är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn. 


