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Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och 
bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2010 en omsättning på ca 16,3 mdr NOK 
(ca 19,4 mrd SEK). 
 
Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten  
i Sverige har ca 1 000 anställda och en omsättning på ca 3,6 mdr SEK (2010). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt 
Västsverige. 
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13 januari 2012 

Bostadsbygget i Eric Ruuthsparken påbörjat – Veidekke har satt spaden i 
marken för 28 nya bostadsrätter i Höganäs 

 
Efter år av förberedelser inleder nu Veidekke Bostads AB bygget av 28 nya bostadsrätter i 
Eric Ruuthsparken. Precis innan julhelgen sattes spaden i marken och idag är de första 
byggbodarna på plats. 
 
Bostadsområdet Brf Eric Ruuthsparken är Veidekkes första egenutvecklade projekt i Höganäs 
kommun och ska stå klart i början av 2013. Veidekke har arbetat nära kommunen under hela 
processen för att utveckla bostadsområdet vid parken. 
 
Under 2012 kommer parken dessutom att rustas upp och arbetet har redan påbörjats. En 
ligusterhäck har planterats längs med Storgatan och en likadan fast med inslag av körsbärsträd har 
planterats längs med Fågelsångsgatan. Parken kommer även att få en mötesplats, nya 
blomsterplanteringar, häckar och gångstigar. 
 
”Eric Ruuthsparken kommer att genomgå en förvandling under 2012, med kommunens 
upprustning av parken och det nya bostadsområdet. De boende kommer att befinna sig i något helt 
nytt och samtidigt på historisk mark”, säger Veidekkes regionchef Claes Jeppsson.  
 
Mer information om projektet finns på http://veidekkebostad.se/hoganas 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Martin Andersson, projektutvecklare Veidekke Bostad AB 
Telefon: +46 76 839 55 20 
Mail: martin.f.andersson@veidekke.se 
 
Claes Jeppsson, regionchef Veidekke Bostad AB 
Telefon: +46 70 20 55 125 
Mail: claes.jeppsson@veidekke.se 
 
Max Ney, kommunikationschef Veidekke i Sverige 
Telefon: +46 70 440 20 21 
Mail: max.ney@veidekke.se 
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