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Peab bygger isträningshall och arena 
 

Peab har fått uppdraget att bygga en ny isträningshall och tillbyggnad på Catena Arena i 
Ängelholm. Beställare är Arenabolaget i Ängelholm AB och kontraktssumman uppgår till 228 
MSEK.  
 
Fastigheterna uppförs i södra delen av Ängelholm och byggnationen avser både en på- och 
tillbyggnad av befintliga Catena Arena samt en ny isträningshall. Antalet platser i arenan ökar med 
drygt 1 500 till en publikkapacitet på runt 6 500. I byggnationen ingår nya balkongläktare, loger, 
ståplatser och större restaurangytor samt nya funktioner och ytor för event. Den totala tillbyggnaden är 
på mer än 3 300 kvadratmeter, varav den nya fjärde våningen uppgår till 2 800 kvadratmeter. Den nya 
isträningshallen blir nästan 3 500 kvadratmeter stor.  

– Det här projektet är en viktig framtidssatsning i Ängelholmsregionen som vi naturligtvis är stolta över 
att få bidra till. Arenastaden befäster sin position som mötesplats och förbättrar möjligheterna till såväl 
människors hälsa som meningsfulla fritidsaktiviteter. Kort sagt är det här ett fint exempel på vårt 
närproducerade samhällsbygge, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab. 

– Det känns väldigt skönt att vi nu kommer igång med denna etapp. Det är viktigt att ungdomar har 
möjligheter till en sund fritid och Arenastaden är ett sätt för oss att stötta detta. Vi vill profilera 
Ängelholm som en idrottsstad för aktiva på alla nivåer och i alla åldrar, säger Anders Nelson, vd på 
Arenabolaget.  

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med byggstart för Catena Arena i september 2020. 
Projektet beräknas vara klart i februari 2022. För isträningshallen är byggstart september 2020 och 
projektet beräknas vara klart i augusti 2021. 

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2020. 

 

 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, 073 337 43 02 
Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45 

 

 

 

 

 

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 anställda och en omsättning på 
cirka 56 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm. 

 


