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90 centralt belägna bostäder uppförs av BOX Bygg åt Magnolia Bostad
Magnolia Bostad AB har tecknat avtal med BOX Bygg AB om uppförandet av 90 nya
bostadsrättslägenheter i projektet Huvudkontoret i det centralt belägna kvarteret Domald i Uppsala. I
uppdraget ingår ett gym i anslutning till fastigheten samt garage. I fastigheten kommer även en
restaurang av toppkvalitet att inrymmas. Kontraktssumman är 187 miljoner.
I en av Uppsalas mest attraktiva och centrala stadsdelar kommer Magnolia Bostad att uppföra två
bostadshus endast fem minuters promenad från Uppsalas tågstation. Förutom garage, kommer
fastigheten att inrymma en restaurang som ska arrenderas av en välkänd krögare. I anslutning till
fastigheten blir det även en om- och tillbyggnad av en lokal som ska bli ett gym.
De båda huskropparna kommer arkitektoniskt att knyta an till platsens historia samtidigt som de får
ett modernt uttryck. De 90 lägenheterna är fördelade på allt från små effektiva studiolägenheter till
spatiösa femrumslägenheter med dubbel takhöjd och privata terrasser. Den gemensamma terrassen
på taket blir en självklar mötesplats som bjuder på hänförande utsikt över hela Uppsala.
– BOX Bygg har varit en väldigt kreativ samarbetspartner, vilket har varit en bidragande faktor till att
vi kan sjösätta detta för oss viktiga projekt. Jag är säker på att det är det första i raden av många
samarbeten som vi kommer kommer att ha, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.
– Vi är mycket glada för att Magnolia Bostad ger oss förtroendet att genomföra det här fina och
spännande projektet. Det är en totalentreprenad i samverkan. Nu är det fullt fokus på att genomföra
projektering och planering för en riktigt effektiv produktion som startar hösten 2015. Säljstart äger
rum den 4 juni 2015, säger Jonas Bill, vd på Box Bygg.
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