
 

 

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag 
av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även 
bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och 
samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 
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Zengun bygger Fabeges nya huvudkontor 
  
Efter en inledande projekteringsfas har Zengun och Fabege nu slutit avtal om ombyggnation av en 

kontorsfastighet på Gårdsvägen i det växande området Arenastaden i Solna. Kontraktet har ett 

ordervärde om drygt 140 Mkr.  

 

Fastigheten kommer att inrymma flera hyresgäster, däribland Fabege själva samt ett WAW-kontor 

(Work Away from Work), som är en del av Fabeges nya koncept för att förenkla vardagen för sina 

hyresgäster. 

Fastigheten är knappt 10 000 kvm stor och den första hyresgästen flyttar in i februari 2021. Projektet 

certifieras genom BREEAM-In Use till nivå Excellent och lägger stor vikt vid återbruk och 

energieffektivisering. Zengun och Fabege har arbetat tillsammans i en projekteringsfas och går nu 

även in i produktionsfasen i nära samverkan.  

– Vi är mycket glada över förtroendet att få starta ytterligare ett projekt tillsammans med Fabege, 

där utformningen av deras nya huvudkontor kommer att bygga på ett mycket nära samarbete, säger 

Zengunkoncernens VD Sture Nilsson. 

– Ambitionen med vårt nya huvudkontor är att skapa en förebild inom kontorslösningar på 

marknaden. Vi har utvecklat så många fantastiska kontor åt våra kunder och nu plockar vi hem vår 

kunskap till våra medarbetare, vilket känns otroligt spännande”, säger Klas Holmgren, chef projekt 

och förädling på Fabege. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lovisa Dyrefors Gebert, projektchef Zengun AB, 070 738 77 38 

Sture Nilsson, VD och koncernchef Zengun Group AB 070-58 00 415 

Klas Holmgren, chef projekt och förädling Fabege 073-387 18 26 
 
 
 
 
 
 


