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Bild på Patrik Mehks hittar du på http://indexresidence.se/kontakt/ 

 
 

Index bygger ny stadsdel i Österåker 
Index Residence utvecklade Hornsbergs Strand till en attraktiv stadsdel. Sedan gjorde man 
samma sak med Norrtälje hamn. 
Nu ska Index Residence bygga en helt ny stadsdel i Österåker. 
Redan i höstas stod det klart att Index Residence fått markanvisningen för Östra Kanalstaden. 
Under våren inleds arbetet med detaljplanen för området, så det går idag inte exakt att säga hur 
många bostäder som kommer att byggas, eller när säljstart och byggstart kommer vara. 
- Men vår målsättning är att tillskapa mellan 400–500 lägenheter, säger Patrik Mehks, vice vd 
Index Residence. 
Just nu utvecklar Index Residence stadsdelen Norrtälje Hamn. De tre egna projekten, Havstornet 
och Soltornet samt Orangeriet. De 298 lägenheterna är idag slutsålda, och de sista inflyttningarna 
sker nu till sommaren. 
- Vi är inte bara bostadsutvecklare, utan egentligen mer av en stadsdelsutvecklare. Vi utvecklade 
Hornsbergs Strand på Kungsholmen i Stockholm från ingenting till Stockholms populäraste 
bostadsområde, och vi har varit med och utvecklat Norrtälje Hamn från en industrifastighet till den 
mest intressanta stadsdelen norr om Stockholm. Nu vill vi i Kanalstaden skapa en ny spännande 
stadsdel att leva i, inte bara att bo i, säger Patrik Mehks, och tillägger: 
- Det står redan klart att det här kommer bli en mycket speciell plats. Och det här läget längs den 
vackra kanalen är det värt att vänta på, med omedelbar närhet till skärgården och ändå bara fem 
minuter från Åkersberga Centrum. 
 

 

 

 

För mer information 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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