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Veidekke bygger det första Stay At hotellet i Göteborg  

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har av ägaren Alecta 
pensionsförsäkring och förvaltaren Newsec Asset Management AB fått i 
uppdrag att bygga det första Stay At, tidigare Accome, i Göteborg. 
 
Hotellet, som är ett lägenhetshotell med 149 rum, är beläget i Mektagonen på 
Mölndalsvägen. Samtliga hotellrum kommer att få eget pentry, vissa rum med terrass och 
vissa med egen bastu.  
 
Veidekke har sedan tidigare i uppdrag av Alecta att byta fasader och omvandla den 
monumentala fastigheten, som utgör Mektagonen, till en modern kontorsfastighet med ny 
modern exteriör samt delvis kontorsanpassa två av de tre huskropparna. Den tredje 
huskroppen blir nu lägenhetshotell med en hotellreception i direkt anslutning till den 
ordinarie företagsreceptionen. 
 
Uppdraget är en samordnad generalentreprenad med ett värde av ca 70 MSEK och 
uppdragstiden sträcker sig från november 2008 till september 2009. 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Bert Granberg, Marknad Bygg, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tfn +46 31 50 56 06 
Christer Sjöstrand, Avd chef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tfn +46 31 50 56 16 
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