
Pressmeddelande den 29 november 2017 

Oscar Properties har tecknat avtal med Värmdö kommun 
gällande markanvisning i Gustavsberg 
Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”, ”Bolaget”) har erhållit en 
markanvisning motsvarande cirka 130 bostäder och ett antal lokaler. Markanvisningen 
avser fastigheterna Gustavsberg 2:1 och 2:2 och marken utgörs av Kvarnbergets norra 
sluttning som vänder sig mot Gustavsbergs kyrka och Farstaviken. 

Oscar Properties har identifierat Värmdö som ett viktigt område i Stor-Stockholm och 
avser att uppföra energieffektiva bostäder med fokus på kvalitet och design.  

- Vi ser Värmdö som ett mycket attraktivt område där vi ser fram emot att etablera 
oss. Gustavsbergs historia och omtalade porslinsfabrik präglar miljön som erbjuder 
en fin kombination av skärgård och närhet till Stockholms innerstad. Vi är väldigt 
glada över att få förtroendet att vara med och utveckla området, säger Oscar 
Engelbert, VD Oscar Properties.

- Oscar Properties förslag kommer att passa väl in i de kulturhistoriska miljöerna i 
Gustavsberg. Förslaget fick starkt stöd av i princip samtliga partier och jag hoppas 
det kommer göra Värmdö och framför allt Gustavsbergsborna stolta, säger Deshira 
Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) 
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och 
moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur 
och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i 
vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade 
bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 
951 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar 
och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv 
inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar 
Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik 
eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern 
design och unik arkitektur. 


