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Bild på Rickard Haraldsson hittar du på http://indexresidence.se/kontakt/ 

   

Index Residence tecknar markanvisningsavtal 
med Österåkers kommun.  
 

Fastighetsutvecklaren Index Residence har tecknat markanvisningsavtal med 
Österåkers kommun gällande Kanalstaden i Österåker, vilket innebär att arbetet 
kan inledas med att ta fram en detaljplan för del av Tuna 3:1 inom området 
Kanalstaden. Avtalet omfattar bostäder i varierad kvartersstruktur av 
flerfamiljshus, uppblandat med servicefunktioner, butiker och restauranger.  
 

Nu startar arbetet med att ta fram en detaljplan för området, och när den vunnit laga kraft 
går det att veta exakt hur området kommer att se ut. I dag finns bara målbilder och 
gestaltningar. 
 

- Det är ett stort markområde vi talar om. En helt ny stadsdel. Och det är en mängd olika 
faktorer som måste in i detaljplanearbetet, allt ifrån hållbarhetsmål och klimatanpassning 
till hur dagvattnet ska hanteras. Målet är att vi ska få levande kvarter med en bra 
blandning av flerfamiljshus, affärslokaler, restauranger och offentlig service, säger 
Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande, Österåkers kommun. 
 

Index Residence har en lång erfarenhet av att utveckla sjönära projekt, senast i Norrtälje 
Hamn samt dessförinnan vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen, för att nämna några. 
 

-  Läget i Kanalstaden är fantastiskt. Möjligheterna stora. Det är få projekt där man idag 
kan bygga i ett så attraktivt sjönära läge. Tillsammans med kommunen har vi en bild av 
hur området ska gestaltas. Nu ska detta formaliseras i en detaljplan. När vi har kommit en 
bit i detaljplaneprocessen kan vi tydligare berätta samt illustrera hur området kommer att 
gestaltas, säger Rickard Haraldsson, vd Index Residence och tillägger: 
 

- Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Österåkers kommun att vara med och utveckla 
Kanalstaden till en ny attraktiv stadsdel med hög livskvalitet. 
 

För mer information och bilder, kontakta: 
Rikard Björk, Presschef Index Residence; +46 70 710 69 53, rikard.bjork@indexresidence.se 
 

 
 
 
 
Om Index Residence 
Index Residence grundades 1998 i Stockholm och är en oberoende bostads- och stadsdelsutvecklare med affärsstrategin att 
utveckla huvudsakligen bostadsrätter i stor-Stockholmsregionen. Index Residence ingår i företagsgruppen Index Investment 
Group som är en affärsutvecklare inom fastigheter och förnyelsebar energi i både Sverige och Nordamerika. 
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