
 

 

PRESSMEDDELANDE                             Stockholm 16 januari 2020                                    

Aros Bostad vinner markanvisning avseende 90 bostadsrätter på 

Årstafältet 

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat avtal med Stockholms kommun 
avseende en markanvisning för 90 bostadslägenheter inom den femte stadsutvecklingsetappen på 
Årstafältet.  
 
Bebyggelsen inom Aros Bostads anvisning är tänkt att uppföras med start under 2026, efter 

genomförd detaljplaneprocess. Inom Årstafältets utbyggnadsområde planeras för totalt 6 000 

bostäder samt handel, verksamheter och förskolor. Området beräkna vara färdigbyggt år 2032. 

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:  
”Det känns bra att kunna starta det nya året med en ny projektmöjlighet i ett spännande område. 
Årstafältet har nära till både stad och grönområden samt en hög hållbarhetsprofil, vilket stämmer väl 
med de kvaliteter som vi efterfrågar i ett bostadsprojekt.” 
 
Aros Bostad planerar för 90 lägenheter i varierade storlekar för olika familjesituationer och livsstilar. 
Inspiration har hämtats från amerikanska och engelska ”townhouses”.   
 
Christian Ultenius, Projektchef Aros Bostad: 
”Vi vill främja liv och rörelse för att skapa en attraktiv miljö där sociala kontakter främjas och 
tryggheten ökar. Genom att planera för bostäder i olika storlekar och med god tillgänglighet så bidrar 
vi till områdets mångfald.” 
 

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

Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 3 300 bostäder. 

Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm. 

http://www.arosbostad.se/investerare
mailto:certifiedadviser@penser.se

