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Besqab och Stockholms stad tar ett första spadtag för nya
bostäder i Årstaberg
På onsdagen den 18/12 tog Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms
stad tillsammans med Besqabs VD Anette Frumerie, ett första spadtag för nya
bostäder i Årstaberg.
Besqab är med och utvecklar Stockholms stad och kompletterar bostadsutbudet med
lägenheter i ett kollektivtrafiknära läge med cykeln i fokus – Brf Vélo. Här finns
cykelparkering i garaget, cykelverkstad i huset och cykelkrokar på balkongerna.
Dessutom väl utbyggt cykelbanenät utanför dörren samt pendeltåg, tvärbana och buss.
- Det är mycket som händer i Stockholm nu och vi håller en hög takt för att få fram fler
attraktiva bostäder i Stockholm, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i
Stockholms stad. Årstaberg är en fantastiskt bra boendemiljö med närhet till både bra
kommunikationer och till promenadstråken längs Liljeholmskajen och i Årstaskogen
- Vi är stolta och glada över att kunna starta ytterligare ett bostadsprojekt i Stockholm,
säger Anette Frumerie, VD för Besqab. Här anpassar vi bostäderna för att kunna leva
hållbart med låg energiförbrukning, sunda materialval och lägenheter med stort ljusflöde
och känsla av rymd. Ett fantastiskt läge där du kan cykla över Årstabron och nå
Södermalm på 5 minuter.
Fakta Brf Vélo
ANTAL OCH UPPLÅTELSE Totalt 172 bostadsrättslägenheter
BOSTADSSTORLEKAR 1 - 4 rum och kök, 30 - 103 kvm
INFLYTTNING Efter sommaren 2021
ARKITEKT Equator Stockholm
LÄGE Årstaskogs väg, ett par minuters promenad från Årstabergs pendeltågstation
Cyklar till barn i Afrika
För varje såld lägenhet i Brf Vélo får ett barn i Afrika en cykel genom Besqabs
samarbete med organisationen World Bicycle Relief. Det innebär att fler barn på
landsbygden i Afrika kan gå i skolan och på sikt minska landets fattigdom.
För mer information:
Staffan Grundmark, Staffan Grundmark, Besqabs regionchef för Stockholms stad,
08-409 416 30, staffan.grundmark@besqab.se
Anna Slåtteby, projektledare, 08-409 415 40, anna.slatteby@besqab.se
Christina Durling, kommunikationschef 08-409 416 26, christina.durling@besqab.se
Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från
köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och
företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se
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