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NCC bygger 200 hyreslägenheter i Huddinge 
 

NCC ska i samverkan med Huge Bostäder bygga 200 hyresrätter, varav 

cirka hälften blir studentlägenheter, samt en förskola i Huddinge. 

Uppdraget ligger inom det ramavtal som partnerna tecknat och 

ordervärdet uppgår till 340 MSEK. 
 

– Flemingsberg är ett av de största och mest spännande stadsutvecklingsområdena i 
Stockholmsregionen just nu. Huges projekt blir startskottet för utvecklingen på 
Hälsovägen, där ett urbant stadskvarter ska växa fram. Med de 200 nya bostäderna, 
varav nästan hälften för studenter, och en ny förskola kommer vi att möta flera av 
behoven i området, säger Karin Strömberg Ekström, vd, Huge Bostäder AB. 

Bostäderna kommer att rymmas i tre hus, varav det högsta är 10 våningar. Lägenheterna 
kommer att ha varierande storlek och vara både bostäder till allmänheten samt 
studentbostäder. Ett av husen kommer endast ha lägenheter med ett rum och kök. I 
området kommer det även att byggas en förskola. Husen kommer att miljöcertifieras 
enligt Miljöbyggnad Silver.  

– Det är en tid sedan ramavtalet tecknades så det är extra roligt att vi nu har ett konkret 

projekt på bordet och kan sätta spaden i marken och börja bygga. Vi genomför projektet 
i partnering vilket känns extra bra eftersom det tryggar genomförandeprocessen och 
leder till en bra och hållbar slutprodukt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC 
Building Sweden.  

Projektet förväntas färdigt 2022. Ordervärdet om 340 MSEK registreras i tredje 
kvartalet 2019 inom affärsområdet NCC Building Sweden.  

Spadtag 25 september 
Byggstarten kommer att uppmärksammas med ett officiellt första spadtag den 25 
september. För mer information om spadtaget vänligen kontakta Cristina Gonzalez 
Pons, kommunikationschef Huge Bostäder AB, på cristina.gonzalez.pons@huge.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Kent Ohlsson, projektchef NCC Building Sweden, +46 70-535 86 61 

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations & Press, NCC, +46 (0)70 884 74 69 

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

 
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 
ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 
Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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