
 

 

PRESSMEDDELANDE                             Stockholm 11 juni 2021                                     

Aros Bostad förvärvar sitt första bostadsprojekt i Upplands-Bro 
  
Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat avtal om förvärv av byggrätter, 
motsvarande 33 radhus, inom bostadsutvecklingsområdet Bro Mälarstad. Radhusen blir Aros 
Bostads första utvecklingsprojekt i Upplands-Bro. Säljare är ett joint venture mellan Magnolia 
Bostad och Heimstaden. 
 
Bro Mälarstad är en ny naturnära stadsdel i Upplands-Bro, vilken kommer att omfatta cirka 2500 
bostäder, skolor och service. Vid Mälarens strand anläggs en småbåtshamn, strandpromenad och 
badplats. En gång- och cykelväg förbinder bostadsområdet med Bro stationsområde.  
 
Byggrätterna som Aros Bostad förvärvat utgör en del av områdets andra etapp, med trolig byggstart 
under det första kvartalet 2022 och de första bostäderna klara för inflyttning under det första 
kvartalet 2023. Säljare av fastigheten Brogård 1:174 är ett joint venture mellan Magnolia Bostad och 
Heimstaden, vilka även finns kvar i området med egen bostadsutveckling. Området omfattas av en 
lagakraftvunnen detaljplan.  
 
Aros Bostad planerar för 33 radhus med trästommar, enligt bolagets koncept för hållbara och 
prisvärda småhus av god kvalitet.   
 
Magnus Andersson, VD Aros Bostad: 
”Vi är glada över att kunna addera ännu en attraktiv kommun inom Storstockholm till Aros Bostads 
karta för utvecklingsprojekt. Förvärvet i Upplands-Bro är en del av vår satsning på industriellt 
tillverkade bostadshus i trä, med fokus på att åstadkomma maximal kvalitet till en lägre kostnad.” 
 

Aros Bostads 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 en bostadsutvecklare i Storstockholm 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. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver 

bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. 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.  
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