
 

 

PRESSMEDDELANDE                             Stockholm 12 december 2019                                    

Aros Bostad startar produktionen av sitt hittills största 

bostadsprojekt, Invernesshöjden i Danderyd 

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) startar produktionen av första etappen inom 
bostadsprojektet Invernesshöjden i Danderyd med NCC som entreprenör.  
 
Invernesshöjden, som är beläget strax intill Danderyds sjukhus, är Aros Bostads hittills största 
nyproduktionsprojekt med drygt 400 bostadsrätter fördelat på fyra etapper. Den första etappen, för 
vilken byggnation nu påbörjas, omfattar 86 lägenheter samt garage. Bostäderna beräknas vara klara 
för inflyttning under sommaren 2021. 
 
Magnus Andersson, VD Aros Bostad: 
”Precis som vår senaste kvartalsrapport visade ser vi en god försäljningstakt i de bostadsprojekt som 
vi har under produktion och som närmar sig inflyttning. Vår förmåga att kunna produktionsstarta 

projekt med eget kapital utgör en stor styrka i en marknad som karaktäriseras av att försäljningen äger 
rum i slutet av varje enskilt bostadsprojekt.” 
 
Som tidigare kommunicerats är NCC kontrakterade för byggentreprenaden samt mark- och 
grundläggningsarbeten. Bostäderna har ritats av arkitektbyrån Hermansson Hiller Lundberg med en 
exteriör som noggrant har anpassats efter områdets karaktär.  
 
Henrik Sundén, Chef projektgenomförande Aros Bostad:  
”Invernesshöjden är Aros Bostads första projekt i Danderyd och vi ser fram emot att kunna erbjuda 
våra kunder nya bostäder i ett väldigt bra läge. Det är ett komplext bostadsprojekt i och med att vi 
utvecklar ett nytt kvarter invid tunnelbana och befintlig bebyggelse. NCC är en kunnig och erfaren 
entreprenör som vi känner oss trygga med i projektgenomförandet.”  
 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns 

på www.arosbostad.se/investerare 

 
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 3 600 bostäder. 

Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm. 
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