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BOX Bygg tecknar nytt avtal med Scandinavian Property Group
om fortsatt samarbete i nya Nykvarns Centrum
Omvandlingen av Nykvarns centrum har pågått i cirka ett år med BOX Bygg som totalentreprenör.
Nu ska etapp 2 starta och byggherren Scandinavian Property Group, SPG, har tecknat avtal med
BOX Bygg för fortsatt samarbete.
Etapp 2 består av 43 lägenheter, sju butiker och markparkering samt två garageplan med en total
byggnadsyta om 8 000 kvm. Etappen beräknas pågå mellan januari 2017 och januari 2019.
– Vi känner oss trygga med att fortsätta samarbetet med BOX. De har hittills levererat utformning
och genomförande med utmärkt kvalitet, säger Carl Zetterqvist, investment and asset manager på
SPG.
– Det är väldigt glädjande att SPG är nöjda med vårt arbete. Nykvarn är ett spännande projekt, vilket
gör att vi kan attrahera kompetenta medarbetare och partners. Vi kommer också att utveckla
samarbetet med arkitekten Scheiwiller Svensson Arkitektkontor samt övriga konsulter och
underentreprenörer som vi arbetat med i etapp 1, säger Lars Mällberg, projektchef för Nykvarn,
tillika entreprenadchef på BOX. Han pekar på att stor omsorg lagts på arkitekturen:
– Arkitekten beskriver huset i etapp 2 så här: ”Byggnaden blir väl synlig från järnvägen och den blir
även en viktig del av det nya Körsbärstorget. Fasaderna är av varmt trä, ljus puts och ”virkat
Gunnebostängsel”, med tema som knyter an till det nya Nykvarn. Ett hus utan baksidor!”
Ytterligare fem etapper återstår innan Nykvarns nya centrum är färdigt.
– Att får möjlighet att växa organiskt i ett projekt som Nykvarn Centrum är något av en dröm. Här har
vi haft möjlighet att skräddarsy organisationen så att den matchar projektet. Vår förhoppning är ett
långsiktigt samarbete med SPG, säger Jonas Bill, vd och en av ägarna i BOX som startade sin
verksamhet år 2014.
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Mer information om projektet samt bilder:
http://www.boxbygg.se/ och
https://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/projektikommunen/nyanykvarnscentrum.4.2ec95518148
55cd716b61391.html

