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Ökat tempo när NCC och HSB bygger i Mölndal 
 
NCC säljer en dryg tredjedel av marken i det nya bostadsområdet 
Kvarnbyterrassen i Mölndal till HSB Göteborg. Fler boende kan på så 
vis flytta hit tidigare när HSB bygger cirka 150 lägenheter parallellt 
med NCC:s 250 bostäder. Området beräknas stå helt klart 2020.  
 
 – Med HSB Göteborgs markköp kommer vi tillsammans göra Kvarnbyterrassen till ett attraktivt 

bostadsområde på kortare tid. Därmed kan vi erbjuda Göteborgarna fler färdiga bostäder 

snabbare och det blir mer att välja på, säger Ingemar Bengtsson, affärsutvecklare på NCC Boende. 

NCC planerar 250 lägenheter och HSB cirka 150. I december påbörjas första etappen; garage och 

82 bostäder, och inflyttningen påbörjas vintern 2016/2017. Hela området med totalt 400 bostäder 

beräknas stå klart 2020, Det blir en snabb utbyggnad tack vare att två aktörer nu bygger parallellt.  

– Vi är glada att tillsammans med NCC få chansen att utveckla och bygga bostäder i ett fantastiskt 

sydvästsläge mitt i den historiska Kvarnbyn, Här kan HSB erbjuda bosparare och medlemmar 

vackra vyer och gångavstånd till Mölndals centrum, säger Lena Josgård på HSB Göteborg.  

– Att bygga Kvarnbyterrassen är komplicerat, vilket innebär att vi står inför många tekniska 

utmaningar. Det kräver parter som är vana att bygga flerbostadshus och att samarbeta i 

konsortium, därför valde vi HSB Göteborg, säger Ingemar Bengtsson.  

Kvarnbyterrassen är tillsammans med Stallbacken Mölndals största pågående bostadsprojekt och 

behovet av fler bostäder i kommunen är stort, liksom i flera områden i och kring Göteborg.  

Området byggs på en höjd nära Mölndals Centrum med utsikt över Mölndals dalgång. Tomten 

gränsar till de kulturhistoriska kvarteren och forsen i Kvarnbyn. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ingemar Bengtsson, affärsutvecklare, NCC Boende Sweden 

Telefon 031-771 54 26 eller 070-544 50 58 

Maria Schelin, kommunikationsansvarig, NCC Boende Sweden 

Telefon 08-585 515 27 eller 070-618 50 94 
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 
ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 
Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. 
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