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Generationsboende till Umami Park 
 
Wallenstam hyr ut unikt generationsboende i Umami Park, Sundbyberg. Två lägenheter i områdets 
signaturbyggnad blir generationsboende. Lägenheterna, som är placerade högst upp med en 
fantastisk utsikt, gör det enkelt för olika generationer att bo nära men ändå separat genom två olika 
ingångar till kompletta hem som kan fungera både som en stor enhet men samtidigt delas av för 
enskilt boende. 
 
– I vårt utvecklingsarbete utgår vi på kundernas behov. Idag finns många olika 
familjekonstellationer utöver kärnfamiljen som har svårt att hitta en bostad som passar. Vi ser 
de två lägenheterna för generationsboende i Umami Park som ett första test och ett sätt att möta 
ett växande behov som ger flexibilitet för våra kunder, säger Mathias Aronsson, regionchef för 
Stockholm och Uppsala. 
 
De två lägenheterna i respektive generationsboende är sammantaget drygt 120 kvadratmeter, 
varav den mindre lägenheten på 21 kvadratmeter är fullt utrustad med badrum, minikök och 
egen ingång. Lägenheterna är en del av första etappen bostäder som byggs i Umami Park.  
 
Byggnationen och utvecklingen i området pågår 
för fullt, hittills har 68 lägenheter i första etappen 
hyrts ut. Fullt utvecklat kommer Umami Park att 
omfatta 800 nya bostäder och kommersiella ytor 
för butiker, restauranger, förskola och närservice.  
 
– Redan i visionsarbetet för Umami Park arbetade 
vi utifrån att det ska vara ett spännande, tryggt 
och attraktivt område för alla. Det gör att det 
känns väldigt naturligt att erbjuda 
generationsboende här, säger Mathias Aronsson. 
 
Umami Park är ett område för alla som 
uppskattar hälsa, aktiviteter och upplevelser samt 
närhet till det mesta. Här bor och verkar man 
nära Stockholm City, med 10 minuters promenad 
till Arenastaden och två tunnelbanestationer från 
Kista. En av de större kommersiella hyresgästerna 
som ska etablera sig området är Convendum som 
med 11 200 kvadratmeter erbjuder såväl 
konferenscenter som innovativa kontors- och 
boendelösningar för såväl coworking som coliving 
i Umami Park.  
 

 
 

 

 
För ytterligare information:  
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