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Joakim Alm (ALM Equity), Björn Ulvaeus och Michael Wolf (Swedbank) välkomnar 
kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia samt Stockholms läns landshövding Chris 
Heister m.fl. till sitt gemensamma projekt vid Telefonplan den 4:e maj klockan 16.00.   

Konungen firar 40 år som statschef och besöker under året intressanta platser runt 
om i landet. ALM Equity har fått äran att vara värd vid ett av kungaparets officiella 
besök och kommer att visa upp två större bostadsprojekt vid Telefonplan. 

Den klassiska industrimiljön vid Telefonplan är på väg att utvecklas till en ny attraktiv 
stadsdel. ALM Equity och Björn Ulvaeus har förvärvat LM Ericssons stora 
kontorsfastighet och ambitionen är att skapa 600 bostäder med smarta planlösningar 
för förstagångsköpare och unga vuxna. Omvandlingen av kvarteret förutsätter en ny 
detaljplan och ALM Equity driver denna process tillsammans med Scanprop 
Development och White arkitekter.  

ALM Equity har tidigare färdigställt ett ombyggnadsprojekt ”Insteget” med 255 
ungdomsbostäder vid Telefonplan som kungaparet också kommer att besöka.  

”Det är så tragiskt att läsa om ungdomar som kommer till Stockholm för att studera 
eller arbeta och som blir tvungna att vända om när dom inte hittar en bostad. Kanske 
några av dom kan stanna här – i the Brick.”. Björn Ulvaeus 

”Vi kan skapa 600 nya bostäder genom att konvertera detta fantastiska landmärke till 
smarta lägenheter med effektiva planlösningar och stark karaktär för unga vuxna och 
förstagångsköpare.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity.     

"Bostadsbyggandet är för lågt och något måste göras. Vi för därför samtal med olika 
aktörer om denna fråga nu. Swedbank har gott om kapital och lånar gärna ut pengar, 
både i form av bolån och till bostadsprojekt. Därför är vi gärna med där vi kan för att 
experimentera fram nya lösningar för att få igång byggandet av olika typer av 
bostäder." Michael Wolf, VD Swedbank 

För mer information kontakta: 

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27 

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate 

Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt 



bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet 

ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik 

Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se 


