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NCC och SHH i samarbete om nya bostäder i Huddinge
NCC har tecknat ett samverkansavtal med SHH Bostad om att bygga
bostäder i Huddinge. Projektet består av 189 lägenheter, fördelade på
bostadsrätter och lägenheter för ett äldreboende.
Projektet omfattar byggnation av två flerbostadshus vid Solhagaparken i Huddinge och
är uppdelat i två etapper. Första etappen består av 86 bostadsrätter i fem våningar. Den
andra etappen är i sex våningar och rymmer ett äldreboende med 79 lägenheter samt
ytterligare 24 bostadsrätter. I projektet ingår även byggnation av ett friliggande
parkeringshus om cirka 60 platser.
– Det är redan ett stort intresse som visats för den första etappen Brf. Solhagaparken.
Som bostadsutvecklare är det viktigt att säkerställa en attraktiv och fungerade helhet
inom de områden där vi utvecklar våra bostäder och vi har goda erfarenheter av denna
form av samverkan med NCC, från t ex projekt i Enköping, Strängnäs och Norrtälje,
säger Fredrik Johansson, projektutvecklingschef SHH Bostad.
Samarbetet inleds med en projekteringsfas där parterna tar fram arbetshandlingar för
de tre husen. Byggnation kan starta när bygglov för respektive etapp har beviljats.
Preliminärt inleds markarbeten för första etappen under våren 2019.
– Genom att vara med i tidigt skede och utforma projektet i nära samarbete kan vi
säkerställa bra och hållbara bostäder till lägre produktionskostnader. Vi ser fram emot
att tillsammans med SHH möta kommunens behov av fler bostäder för olika åldrar,
säger Annika Grönberg, avdelningschef NCC Building.
Orderregistrering av respektive etapp sker efter beviljat bygglov i affärsområde NCC
Building Sweden.
Tidigare i höst sålde NCC sin 50-procentiga ägarandel i projektet till Balder Storstad,
som tillsammans med SHH Bostad nu är ägare av projektet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrine Velin, biträdande projektchef NCC Building, 070-231 04 96
Linda Sällström, kommunikationsansvarig NCC Building Stockholm/Uppsala, 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 närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
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