Markanvisningen är en del av en satsning som ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.
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Humlegården föreslås få markanvisning i
Hammarby sjöstad
Stockholms stad föreslår en markanvisning avseende kontor till Humlegården
i det nya stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden. Ett attraktivt läge där
kontor och bostäder ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby
sjöstad.
Den aktuella byggrätten är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1,
belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen, och avser kontor om cirka
16 000 kvm BTA. Det är en del i ett större projekt där Stockholms stad vill
binda samman Hammarbyhöjden-Björkhagen och Hammarby sjöstad.
Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela

området planeras för cirka 400 lägenheter och 55 000 kvm kontor.
Kommunikationerna i området kommer att stärkas ytterligare i samband med
utbyggnaden av tunnelbanan.
- Hammarby sjöstad och i synnerhet Sjöstadshöjden är ett av de områden i
Stockholm som vi identifierat som intressanta. Det är ett attraktivt läge som
har goda framtidsutsikter, där närheten till spårbunden kollektivtrafik utgör
en viktig del. Vi ser fram emot att få bidra i arbetet med dessa spännande
kvarter, säger Maria Lidström, Stadsutvecklingschef på Humlegården.
Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 17
oktober 2019. Arbetet med detaljplanen beräknas pågå i två år och möjlig
byggstart för projektet är 2023.

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med
långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi
ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade
bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst
kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 87 anställda och äger 54
fastigheter till ett värde om 26,2 miljarder kronor (30 juni 2019). På
Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och
stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och
utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga
fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.
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