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Nytt äldreboende i Telestaden
- Vårt mål är att Telestaden ska vara en levande stadsdel för många
människor i olika livsfaser och familjekonstellationer. Attendos äldreboende
är en viktig del i detta avseende. Vi ser fram emot arbetet med att varsamt
modernisera L-huset, som är perfekt för denna typ av verksamhet, säger Per
Högdin, Telestadens projektchef.
- Vi har en trygg och stabil partner som tillsammans med oss vill vara med
och modernisera Farstas äldreomsorg, säger Urban Thorén,
affärsutvecklingschef på Attendo.
Äldreboendet ska byggas i den så kallade byggnad L på Mårbackagatans

sidan av Telestaden, på fastigheten Burmanstorp 1. Området har en unik
miljö med prisad arkitektur med kulturhistoriskt värde, där det finns en
blandning av kultur, service, skolor, bra kommunikationer och närhet till
natur.
Bland de verksamheter som redan har flyttat till Telestaden finns
Familjebostäder och Konstverket (ett kulturproduktionshus som samlar KKV
och SITE).

För mer information:
Per Högdin, per.hogdin@telestaden.se, 070-208 90 11
Sergio Guimaraes, sergio@speakingofpr.se, 076-1789 444
Om Rikshem
Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar
och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där
erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem
ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. www.rikshem.se
Om Ikano Bostad
Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där
Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta och
prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 1300
bostäder under produktion samt förvaltar 6000 hyreslägenheter och 260
vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som
ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre
vardag. www.ikanobostad.se

Med 3 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms
största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här
skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor
och skola.
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