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NCC bygger 72 hyresrätter i Oxelösund åt HSB 

NCC ska i samverkan med HSB bygga 72 ytsmarta hyresrätter enligt 

konceptet NCC Folkboende i det vattennära området Stenvik i Oxelösund. 

Ordervärdet uppgår till cirka 100 MSEK. 
 

– Vi tror starkt på Oxelösund som bostadsort och det aktuella området i synnerhet. Vi 
har lagt stor vikt vid att ta fram ett diversifierat erbjudande. Genom samverkan med 
NCC skapar vi ett område som ger våra medlemmar och invånarna i Oxelösund moderna 
och till platsen väl anpassade bostäder, säger Per Morelius, fastighetsutvecklingschef på 
HSB Södermanland. 

Uppdraget omfattar tre punkthus med 72 hyresrätter som uppförs på Stenvikshöjden 
nära natur och hav i västra Oxelösund. Bostäderna byggs enligt NCC Folkboende, ett 
koncept som ger ytsmarta lägenheter med hög boendekvalitet, låg energiförbrukning och 
god fastighetsekonomi.  

– NCC har byggt flera projekt tillsammans med HSB genom åren och det är glädjande 
att den goda samverkan fortsätter. Det är även positivt att valet för hyresrätterna föll på 
vår bostadsprodukt NCC Folkboende, som ger moderna yteffektiva lägenheter med låg 
byggkostnad och kort byggtid tack vare noggrann planering och en standardiserad 
produktion, säger Sagvan Abdulsatar, produktionschef NCC Building Sweden. 

Parterna samverkar även kring ett ytterligare kvarter med bostadsrätter i grannområdet 
Ramdalshamnen i Oxelösund. Affären kommer att kommuniceras efter beslut om 
byggstart.  

Projektering av hyresrätterna startar under september. Produktionsstart beräknas till 
januari 2021 med inflyttning i slutet av 2022.  

Ordervärdet för hyresrätterna om cirka 100 MSEK registreras i tredje kvartalet 2020 i 
affärsområde NCC Building Sweden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Sagvan Abdulsatar, produktionschef NCC Building, 070-817 48 17 

Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, 08-585 518 70 

 

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 ca 58 Mdr 
SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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