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Ny stororder till Starka. Vårsången 8 i
Malmö.
Starka tar ett nytt bostadsprojekt i Fosie, där man kommer att uppföra 4 st
flerbostadshus längs Munkhättegatan i Malmö. Husen länkas samman genom
fyra verksamhetslokaler i två plan.
Projektet är ett samhällsbyggarprojekt där Starka kommer att anställa en
person ifrån upptagningsområdet Lindängen som ska erbjudas minst 1-års
anställning.
I vårt åtagande ingår projektering, tillverkning och montage av väggar,

pelare, balkonger och trappor m m.
I Starkas åtagande ingår projektering, tillverkning och montage av
Sandwichelement: 11900 m² Spritsputsad från fabrik.
600 m² Tegelfasad (totalt: ca 520 st). Gråväggar: 3300 m² (ca 200 st)
HDf: 12 500 m² (ca 1200 st). Balkonger/Loftgångar: 192 st.
Pelare: 116 st. Trappor: 80 st. Montage av badrumsmoduler: 128 st.
Totalt ska ca 2400 st delar monteras under 1 år.
Lägenheterna kommer att
vara klara för inflyttning i fyra etapper:
•

Mars 2016 – Hus 1

•

Juni 2016 – Hus 2

•

September 2016 – Hus 3

•

December 2016 – Hus 4
Beställare: Peab

Byggherre: Fastighets AB Trianon
Arkitekt: Panorama Arkitekter
Bilder från Panorama Arkitekter.

Starka- skapar i betong för hus och mark. Vi är ett av de ledande företagen
inom prefabricerade betongprodukter - för bygg och anläggningsverksamhet.
Bland varumärkena finns Bya-sten, Terrano, Bradstone, Econox, Åhussten och
Siena med flera. Kunderna finns bland bygg- och anläggningsentreprenörer,
kommuner och byggmaterialhandeln. Huvudkontoret ligger i Kristianstad och
produkterna marknadsförs genom ett rikstäckande återförsäljarnät. Företaget
har funnits i branschen i mer än 70 år och har ett stort sortiment av marksten,

betongplattor, murar, betongelement, VA-system och fabriksbetong. Den
privatägda koncernen omsätter 500 miljoner och har 250 anställda vid
produktionsanläggningarna i Arboga, Kristianstad, Södra Sandby, Strängnäs
och Ängelholm. I Kristianstad och Södra Sandby visas också hela sortimentet
i inspirerande visningsträdgårdar. Hemsida: www.starka.se
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