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Titania AB ger Junior Living uppdraget att
bygga 226 bostäder och kommersiella lokaler i
Täby Park
Titania AB har tecknat ett totalentreprenadavtal med företaget Junior Living för uppförandet
av 226 bostäder och kommersiella lokaler.
Fredagen den 18 februari togs det första spadtaget inför Titanias projekt i Täby Park. Titania skall
här uppföra moderna och exklusiva lägenheter och stadsradhus.
- Det är roligt att kunna erbjuda invånarna i Täby en så spännande produkt som kommer stå färdig
redan i slutet av nästa år, säger Wojciech Wondell, projektchef på Titania, som tillsammans med
Nikan Ghahremani, vice VD på Titania och Johan Algernon, kommunalråd (M) i Täby Kommun, tog
det första spadtaget.
Titania har valt Junior Living / MFH Bygg AB som totalentreprenör för projektet som ska uppföras
med Junior Livings prefabricerade byggsystem. Junior Living har sin huvudverksamhet i
Mälardalsregionen med producerande fabriker för lägenhetsmoduler i Kungsör och Söderhamn.
Produktionen av bostäder i fabrikerna kommer påbörjas under mars månad och med en kort
byggtid om ca 20 månader kommer inflyttning ske under senare delen av hösten 2023.
– Det är roligt att få möjlighet att bygga detta åt Titania som gjort ett fantastiskt bra jobb att ta fram
och utveckla detta projekt. Täby Park är ett intressant område med en kundkrets som vi tror
kommer att uppskatta våra ljusa, luftiga och ytsmarta lägenheter. Vi bygger i stort sett lägenheten
färdig i någon av våra svenska fabriker och transporterar den till Täby för att lyfta in i byggnaden.
En högkvalitativ produkt och ett effektivt byggsätt, säger Claes Eliasson, VD Junior Living.
För mer information, kontakta:

Einar Janson, CEO
einar@titania.se, tel 08-6684444
Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen.
Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i
detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det
som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.
Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.
Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se
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Bifogade bilder

Claes Eliasson (VD Junior Living), Wojciech Wondell (Projektchef Titania), Johan Engström
(Projektledare Junior Living)
Bifogade filer
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