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Magnolia Bostad ingår avtal med Helsingborgs
kommun och säljer 287 hyresrätter till Alecta
Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun gällande fastigheten
Slagan 1. Samtidigt tecknar bolaget avtal med tjänstepensionsbolaget Alecta om försäljning av de
287 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheten. Avtalet bygger på ett överenskommet
fastighetsvärde vid färdigställande om 424 miljoner kronor. Marköverlåtelseavtalet förväntas
vinna laga kraft inom fyra veckor, vilket är en förutsättning för affären.
Magnolia Bostads nyproduktion i Mariastaden i Helsingborg omfattar 287 hyresrätter, med en total boyta
på drygt 12 500 kvadratmeter, samt drygt 500 kvadratmeter kommersiella lokaler. Husens arkitektur i
kombination med väldisponerade och yteffektiva lägenheter blir ett viktigt tillskott i Mariastaden.
Bostäderna utvecklas med tydligt fokus på hållbarhet och energieffektivitet och kommer att certifieras
enligt Miljöbyggnad Silver. Genomgående slitstarka och kvalitativa material skapar bostäder som är
långsiktigt hållbara för både fastighetsägare och boende. Serneke Bygg kommer att bygga bostäderna
med beräknad första inflyttning under 2017.
– Nu stärker Magnolia Bostad närvaron i Helsingborg och vi är mycket tacksamma över det förtroende
som kommunen återigen har gett oss. Samarbetet med Alecta ger projektet en långsiktig och stark ägare,
vilket gynnar alla parter. I Serneke Bygg har vi hittat en kompetent totalentreprenör som säkerställer en
god kvalitet på husen, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör i Magnolia Bostad.
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner
och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen,
främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs
på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektportföljen omfattar cirka 5 000 bostäder.
Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Pareto Securities agerar Certified Adviser åt Bolaget.
Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se
	
  
	
  

