NYE BOLIGER PÅ RÆKKE
JÖNSSON HAR OPFØRT TRE BOLIGBLOKKE I DET NYE
BELLAKVARTER VED BELLA CENTER I KØBENHAVN.

Totalentreprise
Jönsson a/s

Fem rækkehuse og 48 lejligheder. Det er hvad Jönsson har stået for i den

Bygherre
Solstra Development

nye bydel Bellakvarter, der i disse år skyder op omkring Bella Center på
Amager i København.
Jönsson har i tæt samarbejde med bygherre, arkitekt og rådgiver
varetaget opførslen af byggeriet på byggefeltet Bella 8, der blev afleveret
1. maj 2017. Som totalentreprenør har vi fra begyndelsen bidraget med det,
vi er bedst til: høj faglighed og ægte dialog.

MED FRA BEGYNDELSEN
Det betyder, at vi fra begyndelsen bragte vores erfaring med at forme
processen og styre projektet ind i samarbejdet. Vi var med allerede, da

Arkitekt
Cobe Arkitekter
Ingeniør
Nørbag Rådgivende Ingeniører
Størrelse
4.762 m2
Udførelsesperiode
2015 - 2017
Entreprisesum
60 millioner kroner

arkitekten satte første streg på tegningen og har på den måde gennem
hele forløbet fra råskitse til nøglefærdigt byggeri kunnet sikre, at tidsplan,
økonomi og kvalitet går op i en højere enhed.
– Vi har stor erfaring med at finde de billigste løsninger til den rigtige
kvalitet. Når vi er med i projektet helt fra begyndelsen, kender vi
arkitektens ønsker og tanker og kan sammen med rådgiver og bygherre
finde frem til den helt rigtige byggetekniske løsning, siger tilbudschef hos
Jönsson, Johnni Nielsen.
Ud over at have deltaget i projekteringen af byggeriet og varetaget
byggestyringen, har Jönsson dygtige fagspecialister stået for jord-, kloak
og betonarbejdet.

SAMARBEJDET FORTSÆTTER
Det gode samarbejde med bygherren Solstra Development fortsætter i
samme boligkvarter. I juli 2017 sætter vi spaden i jorden på endnu et stort
boligprojekt.
– Det er et klap på skulderen, at vi nu er ombord på næste projekt i
kvarteret. Det ser vi frem til, siger Johnni Nielsen.
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