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Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap och medarbetarinvolvering har vi befäst vår 
plats på kartan och på vägen har vi nog fått ett och annat ögonbryn att skjuta i höjden. Veidekke startade 1936 och är idag Skandinaviens 
fjärde största byggföretag. Vår affärsidé är enkel men förbluffande unik.  Vi bygger vackra, genomtänkta och funktionella hem till ett attraktivt 
pris. Nu fortsätter vi att satsa på bostäder som både är attraktiva för våra kunder och hållbara ur ett klimatperspektiv. 
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Ett karaktärsfyllt boende i kvinnornas Fruängen
*)

 
 

I gröna omgivningar, femton minuter från centrala Stockholm, 

erbjuder Fruängen ett rikare boende. 
 

Veidekke byggstartar i dag Brf Ellensro utmed Ellen Keys gata i Fruängen strax sydväst 

om Stockholm. Här bygger vi två flerbostadshus med totalt 48 bostadsrättslägenheter om 

2-4 rum och kök. Husen harmonierar med i området existerande lite lägre bebyggelse. I 

bottenvåningen har husen garage och till lägenheterna hör en rymlig balkong eller uteplats.  

 

- Fruängen byggdes upp på 50-talet och området karakteriseras av låg bebyggelse med 

mycket grönområden. På senare år har Fruängen fått en renässans och allt fler 

innerstadsbor söker sig ut till ett lugnare liv i Fruängen. Det ser vi inte minst på det stora 

intresse och försäljningstakten i brf Ellensro. I dags läget är 40 av de 48 lägenheterna 

redan sålda, säger Göran Axelsson, projektledare Veidekke Bostad AB. 

 

Husen byggs enligt Veidekkes klimatsmarta byggteknik TellHus™ som effektivt reducerar 

koldioxidutsläppen från byggande och boende med drygt 50 procent jämfört med ett 

normhus. 
 

*)
 I Fruängen har alla gator namngivits efter kända svenska kvinnor, t ex Fredrika Bremer, 

Karin Boye, Jenny Lind med flera. 

 

Mer om Brf Ellensro, http://veidekkebostad.se/ellensro/ 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Göran Axelson, Projektledare Veidekke Bostad AB, tel +46 8 635 61 02, 

goran.axelsson@veidekke.se 
 

Lars Mällberg, Arbetschef Veidekke Entreprenad AB, +46 8 635 61 53, 

lars.mallberg@veidekke.se 
 

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke, tel +46 8 635 61 79, 

may.ney@veidekke.se 
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