
I ett centralt läge nära kommunikationer i Upplands Väsby uppför Besqab 39 nya yteffektiva 
enrumslägenheter. Med pris från 950 000 kr kan man här köpa ett prisvärt boende till ett fast 
pris och bo till en fördelaktig månadskostnad.

Vid Folkparken, längs Optimusvägen i Upplands Väsby ska Besqab bygga Brf Kano-
nen, 39 lägenheter om 1 rok, ca 31,5 kvm. Projektet är en del av Besqabs viktiga sats-
ning på prisvärda och yteffektiva lägenheter för förstagångsköpare. Lägenheterna är 
optimalt planerade för den som studerar, just har flyttat hemifrån eller för den som 
behöver en övernattningslägenhet i bra pendlarläge.

Lägenheterna uppförs i ett vinkelhus om fyra våningar och ligger nära pendeltågs-
stationen och Upplands Väsby centrum. Bostäderna har en funktionell planlösning 
och får entrébalkonger eller uteplatser mot en gemensam innergård. Projektet base-
ras på erfarenheter från vårt prisbelönta projekt, Brf Läktaren i Skarpnäck. Det var 
en satsning på smålägenheter i bostadsrättsform, i första hand riktade till ungdomar, 
och vann Ekkronans Stora Boendepris 2009. 

— De yteffektiva lägenheterna ger låga boendekostnader som i kombination med när-
het till både Stockholm och Uppsala gör detta till det perfekta boendet för unga män-
niskor i början av sin bostadskarriär, säger Lotta Svensson, projektledare på Besqab.

Frågor beträffande projektet besvaras av:
Lotta Svensson, projektledare Besqab, 08-630 16 00, lotta.svensson@besqab.se     

Läs mer om projektet på www.besqab.se/kanonen

Besqab är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt 
i projekt som omfattar över 4 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar 
hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, 
kontor och vårdfastigheter.
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