
 

 

PRESSMEDDELANDE                             Stockholm 28 februari 2019                                        

Aros Bostad förvärvar nio fastigheter i Björknäs, Nacka kommun  

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har förvärvat nio fastigheter i Björknäs, Nacka 
kommun. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan. 
 
Aros Bostad har förvärvat nio mindre fastigheter i Nacka kommun med avsikt att driva detaljplan för 
att vidareutveckla området och tillföra fler bostäder. Sedan tidigare utvecklar Aros Bostad två 
områden i Nacka kommun; ett pågående bostadsprojekt med cirka 270 välplanerade lägenheter invid 
Orminge Centrum och ett kommande projekt om cirka 80 bostäder i Ektorp.   
 
 Magnus Andersson, VD Aros Bostad: 
”Nacka är en av våra prioriterade marknader i Stockholmsområdet, så vi är glada över att få vara del 
av den fortsatta utvecklingen av bostäder i kommunen. I Björknäs inleder vi nu arbetet med att skapa 
ett attraktivt bostadsområde som genom långsiktiga materialval och en hållbar arkitektur kommer 
att bidra positivt till den omkringliggande boendemiljön. Nacka kommun förespråkar ett hållbart 
byggande, vilket är helt i linje med vår ambition på Aros Bostad.” 
 
Mer information  

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:  

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50 

Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70 

Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97 
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00 
 

Om Aros Bostad  

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och 

hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget 

förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga 

bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för 

kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, 

SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och 

investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 3 700 bostäder. 

Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm. 
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