
 
 
 

 

Nivika förvärvar projekt med trygghetsboende i Jönköping 

Nivika har idag, 10 februari, förvärvat Hisingstorp, ett nyproduktionsprojekt med hyresrätter 

och trygghetsboende, i ett av Jönköpings bästa lägen. Fastigheten är belägen på en höjd 

med fantastisk utsikt över Vättern. Hisingstorp ligger mindre än 10 minuter väster om 

Jönköpings centrum, med närserviceutbud och skolor i närområdet. 

 

Projektet innebär byggnation och sedan förvaltning av 82 hyresrätter, varav 50 lägenheter 

utgör ett trygghetsboende med gemensamma lokaler. Samtliga lägenheter har balkong 

alternativt uteplats.  

Fastigheten byggs med hållbarhetsfokus och mycket låg energiförbrukning i enlighet med 

Miljöbyggnad Silver.  

Projektet har ett överenskommet fastighetsvärde om 246 miljoner kronor som färdigställt. 

Bygglov är beviljat och byggstarten är planerad till andra kvartalet 2022. Bostäderna beräknas 

stå klara till sommaren 2024. 

- Vi är glada för förtroendet att utveckla Hisingstorp med ett trygghetsboende som blir ett fint 

tillskott till området och Nivikas bostadsportfölj i Jönköping. Hyresrätterna byggs enligt Nivika 

standard vilket innebär höga krav på material, detaljer och funktion, säger Niclas Bergman, VD 

på Nivika. 

Totalentreprenör tillika säljare av projektet är Asplunds Bygg AB och Newsec var rådgivare i 

transaktionen. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, e-post: kristina@nivika.se 

 

 

   



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Nivika 

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation 

samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot 

fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla 

fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande 

omfattning även på Västkusten, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 30 november 

2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 8 659 MSEK, varav bostads- och samhällsfastigheter 

utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av 

kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation 

och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 

30 november planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 7 100 MSEK vilket inkluderar 

cirka 2000 nya lägenheter. 


