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Skanska investerar cirka 340 miljoner kronor i ett bostadskvarter i 
Nya Hovås, Göteborg 

 

Skanska investerar cirka 340 miljoner kronor i bostadskvarteret Galleriet i Nya Hovås 

utanför Göteborg. Totalt kommer 116 Svanenmärkta bostäder att uppföras, både 

bostadsrätter och ägarlägenheter. 

 

Bostadskvarteret Galleriet är beläget i Nya Hovås, Göteborg. Det är Skanskas fjärde 

egenutvecklade projekt i området och består av fyra hus med totalt 116 bostäder, 

fördelat på 102 bostadsrätter och 14 ägarlägenheter. Projektet erbjuder takvåningar med 

egna terrasser, markplanslägenheter med uteplatser och extra högt i tak samt en 

grönskande innergård. Ägarlägenheterna är Skanska Sveriges första egenutvecklade 

lägenheter med äganderätt.  

 

Galleriet blir certifierat enligt Nordens officiella miljömärkning Svanen, vilket innebär 

höga krav på bostadens alla delar utifrån kvalitet, miljö-, energi- och hälsoaspekter. Allt i 

bostaden – som färgen på väggarna, golv, skåp och fönster – har genomgått en extern 

granskning och bostaden har lägre energianvändning än byggkraven samt högre krav på 

kemikalier och ventilation. På det stora hela innebär det en bättre inomhusmiljö och en 

lägre klimatpåverkan än annan nyproduktion. 

 

Förberedande arbeten har påbörjats och projektet förväntas vara färdigställt under det 

andra kvartalet 2023. 

 

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med 

verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland 

samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. 

Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder 

kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Carola Joelsson, regionchef, Skanska Bostadsutveckling Sydväst, tel 010 449 23 46 

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94 

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 

 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i 

Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre 

http://www.skanska.com/
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samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 

medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor. 
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