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ALM Equity (ägarandel 100%) har byggstartat projekt Brf Mälarutsikten mitt i 

Hässelby Strands centrum. Projektet, som blir ett 18-våningshus, omfattar cirka        

5 840 kvm BOA fördelat på 127 lägenheter om 2 rok – 3 rok, samt ca 1198 kvm LOA 

fördelat på 1 lokal. Hyresavtal har tecknats med Axfood Sverige AB som kommer 

bedriva en Hemköpsbutik i lokalen. Byggnationen utförs på totalentreprenad av 

Andersson Company Byggnads AB. Ansvarig mäklare är HusmanHagberg i 

Vällingby. 

Andreas Lönnroth arkitektur har ritat projektet och hämtat inspiration från 

omkringliggande bebyggelse samtidigt som byggnaden fått ett modernt och stilrent 

uttryck. Lägenheterna är mycket välplanerade och samtliga kommer ha balkong där 

man från de flesta lägenheterna kommer kunna åtnjuta en vidsträckt utsikt över 

Mälaren. 

Kommunikationerna är mycket goda med mindre än 1 minuts promenad till Hässelby 

Strands tunnelbanehållplats. Huset är en del i den centrumutveckling som redan 

påbörjats i Hässelby Strand, där hela centrumet förändras och förnyas med flera nya 

byggnader, lokaler, uppgång till tunnelbanan och ett öppet och trevligt torg. Brf 

Mälarutsikten är det första av 2 bostadsprojekt som ALM Equity genomför i Hässelby 

Strands centrum. 

”Projektet har väckt stort intresse i Västerort och marknaden har reagerat väldigt 

positivt. Många har attraherats av det fantastiska läget med utsikt över Mälaren och 

närheten till tunnelbana, i kombination med lägenheternas optimala planering och 

goda standard.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity 

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 


