
 
 
 

Pressmeddelande  

Stockholm den 23 maj 209 

 
Tilläggsavtal om Gasklockan 
 

Oscar Properties och Stockholms stad har tecknat ett tilläggsavtal avseende projekt 

Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Avtalet innebär att Oscar Properties och 

Stockholms stad nu är överens om detaljerna i projektet som omfattar minst 38 500 

kvm. Av avtalet framgår även att Oscar Properties får tillträde till marken den sista 

oktober i år. 

”Samtalen med staden har gått mycket bra och vi ser fram emot att starta byggnationen. 

Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för 

hela Stockholm”, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en kommentar. 

Drygt 300 bostäder kommer att inrymmas i Gasklockan. Första säljetappen har omfattat 75 

lägenheter och av dem är 60 lägenheter bokade. Avtalet som nu har träffats måste 

godkännas av kommunfullmäktige. 

”Projekt som Gasklockan är ovanliga och tillför Stockholm en helt ny dimension av boende. 

En egen oas mitt på Norra Djurgården med utsikt över hela Stockholm. Ett boende som 

erbjuder all möjlig form av service. Produkten är helt unik för Sverige och även ute i världen”, 

säger Oscar Engelbert. 

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. 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. 
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