
        Pressmeddelande från Veidekke  

Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med  
ca 6 250 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2008 en omsättning på ca 19,4 mdr NOK (ca 22 mdr SEK). 
 
Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, utför entreprenadtjänster inom husbyggnad och renovering och bygger såväl bostäder 
som kommersiella lokaler. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholmsområdet. 
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Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm. Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00 
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se 
Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.no 
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Veidekke bygger nytt för äldre i Sollentuna  
Veidekke Entreprenad AB Region Bygg Stockholm har fått i uppdrag av 
Sigillet Fastighets AB att uppföra en nybyggnad av äldreboendelägenheter 
samt upprustning av befintliga lägenheter. 
 
Uppdraget är en generalentreprenad till ett värde av ca 47 Mkr SEK och innefattar 
en nybyggnad av 34 äldreboendelägenheter samt ombyggnad av befintliga 24 
lägenheter i Kvarteret Rökpipan 3 och 4 som är beläget i ett lugnt grönområde i 
Bollstanäs i Sollentuna kommun. Den totala ytan omfattar ca 4 000 kvm. 
Byggstarten sker omgående och projektet beräknas vara klart under sommaren 
2010.   
 
- Vi har tidigare goda erfarenheter av att bygga äldreboendelägenheter och vi ser 
fram emot ett gott och givande samarbete med vår kund Sigillet Fastighets AB,  
säger Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg 
Stockholm.  
  
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Lars Mällberg, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, 
tfn +46 733 559 502 
Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, 
tfn +46 708 735 223 
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