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Rekordsnabb försäljning av NCC-byggda 
radhus i Helsingborg 
 
Slutsålt innan spaden satts i marken. Det är resultatet av 
försäljningen av de 41 NCC-byggda nya radhusen i Maria Park, 
Helsingborg. I fredags togs första spadtaget till bostadsrätterna, som 
byggs på uppdrag av Mariastaden Projekt AB. Affären har ett värde 
på 55 MSEK. 
 
– Tack vare en effektiv byggmetod har vi lyckats hålla nere kostnaderna och därmed priserna på 

bostäderna. Det har gjort dem populära bland exempelvis unga, som annars har svårt att komma 

in på bostadsmarknaden, säger Joakim Stenberg, affärschef på NCC Construction i Helsingborg.  

Första spadtaget till bostadsrättsradhusen i norra Helsingborg togs under fredagen den 31 

oktober. Redan under sommaren 2015 väntas inflyttningen kunna påbörjas.   

– Försäljningen har varit en succé och husen sålde slut rekordsnabbt. Det visar att vårt koncept för 

ett komplett familjeboende med hög standard attraherar bostadsköpare, säger Johan Sjöstedt, 

delägare i Mariastaden Projekt AB.  

Helsingborg är en inflyttningskommun och de 41 radhusen blir ett positivt tillskott på 

bostadsmarknaden. Främst verkar de nya bostäderna ha attraherat förstagångsköpare och 

småbarnsfamiljer, men även andra grupper finns representerade bland köparna. Husen, samtliga 

på 113 kvm, byggs med bra läge i den expansiva stadsdelen Maria Park. Det natursköna området 

ligger inom räckhåll för både Sofiero slott och Pålsjö skog. Samtidigt är Helsingborgs centrum 

endast fem kilometer bort och kommunikationerna är goda.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Joakim Stenberg, affärschef, NCC Construction Sweden 

Telefon 042-17 03 08 eller 076-126 57 08 

Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig södra Sverige, NCC Construction Sweden 

Telefon 040-31 72 74 eller 070-589 67 59 
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 

Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. 
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