
Hönsfodret Realty och Zengun skriver avtal om totalentreprenad  
 
Avtalet innefattar en om- och tillbyggnad av fastigheten Hönsfodret 1 på Södermalm för 
skolverksamhet. Inom ramen för projektet kommer bland annat ombyggnation ske av befintliga 
ytor, uppförande av en ny fasad samt en tillbyggnad i sju våningar. 
 
Byggherren Hönsfodret Realty AB har tecknat ett hyresavtal med en ledande skoloperatör avseende 
hela byggnaden. Efter om- och tillbyggnad kommer byggnadens BTA att uppgå till ca 15 600 m². 
Skolan planeras kunna starta sin verksamhet hösten 2022.  
 
Byggentreprenören Zengun har i en första fas och i samverkan med byggherren planerat och 
projekterat fram bygghandlingar.  
 
"Zengun har ett unikt sätt att samverka och driva projekt, vilket har skapat goda förutsättningar för 
att detta ska bli ännu ett framgångsrikt projekt. Våra drivna och erfarna medarbetare är specialister 
på att bygga i trånga och utmanande innerstadslägen och jag ser fram emot att kunna sätta spaden i 
marken och komma igång.”,, säger Per Wall, Arbetschef på Zengun. 
 
”Det är omfattande byggnationer som genomförs och vi har ett tätt och bra samarbete med vår 
byggentreprenör Zengun kring produktionen. Jag ser också fram emot att kunna välkomna vår 
hyresgäst och alla elever till en välbyggd fastighet under hösten 2022.”, säger Henrik Orrbeck, 
Partner och transaktionsansvarig på EQT Real Estate. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Per Wall, Arbetschef Zengun, 073-355 06 03  
Mick Salonen Högberg, VD Zengun, 070-569 66 73  
 
 
 
 
Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på 
uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i 
portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett 
leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet 
medarbetare är drygt 160200 och intäkterna är ca 2,5 miljarder kronor per år. 
#zengunbyggerstockholm 
 
Hönsfodret Realty AB är ett dotterbolag vilket kontrolleras till 100% av EQT Real Estate 


