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EN TRYGG OCH
ERFAREN PARTNER
INOM SAMHÄLLSFASTIGHETER
Odalen Fastigheter är ett långsiktigt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Vår affärsidé grundar sig i att skapa högkvalitativa och ändamålsenliga
samhällsfastigheter i nära dialog med kommuner, hyresgäster och samarbetspartners.

Odalens vision är att genom ett starkt och lyhört
engagemang ständigt ligga i framkant inom segmentet.
Vi inspirerar kring faktorer som kvalitet, välbefinnande
och teknisk utveckling. Tillsammans med offentliga och
privata aktörer skapar vi påtagliga mervärden för varje
enskild hyresgäst.
Odalen har kontor i Stockholm, Göteborg och Ängelholm.
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Referensbild
Ljusgård
SÄBO, Sommarsol
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Odalen Fastigheter
Om oss

Sköldungagatan 7
114 27 Stockholm

odalenfastigheter.se

VI ÄR ODALEN
Odalen Fastigheter är en långsiktig fastighetsutvecklare med fokus på samhällsfastigheter.
Inom ramen för våra samarbeten tillämpas full transparens och tillsammans bygger vi fastigheter
att trivas i. Vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners attraktiva fastigheter med tillhörande
helhetslösningar kopplade till Odalens fulla koncept. Vår vision är att ständigt ligga i framkant
inom segmentet och inspirera kring faktorer som kvalitet, välbefinnande och teknisk utveckling.
För oss handlar ett bra samarbete om öppenhet och förståelse. Odalen utmärker sig genom
sin vilja och strävan att sätta sig in i samtliga inblandade aktörers respektive perspektiv och
arbetssätt. Det gäller såväl kommuner och samarbetspartners som boende, skolbarn, anhöriga,
vårdnadshavare och personal.
Vårt värderingsstyrda arbetssätt och det faktum att vi inom Odalen har utvecklat och färdigställt
ett 30-tal samhällsfastigheter under de senaste 10 åren, gör oss unika. Teamet besitter
erfarenheter från såväl hyresgästens (inom både vård och skola) som hyresvärdens sida, vilket
skapat en gedigen och dynamisk kompetensbank.
Vi jobbar ständigt för att inspirera andra att dela vår syn på samhällsansvar.
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Sköldungagatan 7
114 27 Stockholm

odalenfastigheter.se

ENGAGEMANG
KVALITET
LÅNGSIKTIGHET
Våra samlade erfarenheter och vår arbetsmetodik har tillsammans resulterat i det koncept
och den vision som Odalen står för idag. Vårt starka engagemang får oss att sticka ut och lyser
genom alla utförda projekt. Vi fullföljer alltid det vi åtar oss att göra och inget går före att säkerställa kvalitativa och ändamålsenliga samhällsfastigheter som tjänar till att tillfredsställa varje
enskild hyresgäst – vilket gäller såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare
och personal.
För oss är hög kvalitet i projekten en grundförutsättning och vi utvecklar våra samhällsfastigheter
flexibla och hållbara. Vi bygger hem åt våra äldre och inte institutioner med sjukhusliknande
miljöer. Vi utvecklar skolor och förskolor som stimulerar ungas nyfikenhet och lust att lära och
som inspirerar såväl barn som personal. Vår ambition är att bygga med högsta kvalitet och
leverera fastigheter som är hållbara för samhället i många år framöver.
Att hålla vad man lovar är en grundläggande förutsättning för att skapa ett förtroende
gentemot omvärlden. Odalen arbetar med hög transparens, alltid i nära dialog med sina
samarbetspartners, och premierar långsiktiga relationer.
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Odalen Fastigheter
Team Odalen

Sköldungagatan 7
114 27 Stockholm
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TEAM ODALEN
KRISTOFFER ANDERSSON
Utvecklingschef
kristoffer@odalenfastigheter.se
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ALEX MABÄCKER

MOLLY KJESSLER

VD

Affärsutvecklare & Analytiker

alex@odalenfastigheter.se

molly@odalenfastigheter.se

NIMROD BADUR

JESPER SJÖGREN

Chefsjurist

Affärsutvecklingschef Skola

nimrod@odalenfastigheter.se

jesper@odalenfastigheter.se
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Odalen Fastigheter
Våra projekt

VÅRA PROJEKT
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Referensbilder
Korridor respektive kök
SÄBO, Sommarsol
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Våra projekt
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ÄLDREBOENDE

ÄLDREBOENDE

— Färdigställt projekt

— Färdigställt projekt

NORRGÅRDSHÖJDEN,
ÖSTERÅKER

SOCKERSTAN,
STAFFANSTORP

Hyresgäst:

Humana Omsorg AB

Hyresgäst:

Humana Omsorg AB

Yta, ca:

Cirka 4 800 kvm BTA

Yta, ca:

Cirka 5 900 kvm BTA

Verksamhet:

SÄBO

Verksamhet:

SÄBO

Typ av projekt:

Förtätningsprojekt

Typ av projekt:

Ny stadsdel

Projektstart:

2015

Projektstart:

2017

Färdigställt:

Färdigställt och inflyttat 2017

Färdigställt:

Färdigställt och inflyttat 2019

Äldreboende Norrgårdshöjden är ett
förtätningsprojekt där mark förvärvades
av Armada som är Österåkers kommunala
bostadsbolag. Tillsammans drev parterna
ett planarbete med Österåker kommun och
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skapade byggrätter för äldreboende och
hyresrätter. Odalen utvecklade och byggde
äldreboendet om 54 platser. Boendet förhyrs
av Humana Omsorg och tillträde skedde
hösten 2017.

Sockerstan är en ny stadsdel i centrala Staffanstorp där Odalen var först ut att utveckla och
uppföra ett äldreboende. Marken förvärvades
av Staffanstorp kommun och tillsammans tog
Odalen och kommunen fram en detaljplan som

skulle sätta ramarna och vara vägledande i
kommunens fortsatta arbete med utvecklingen
av Sockerstan. Odalen utvecklade och uppförde ett boende av högsta kvalitet som stod
klart Q1 2019.
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ÄLDREBOENDE

FÖRSKOLA

— Färdigställt projekt

— Färdigställt projekt

KUNGSÄNGEN,
UPPLANDS-BRO

KUNGSÄNGEN,
UPPLANDS-BRO

Hyresgäst:

Humana Omsorg AB

Hyresgäst:

Upplands-Bro kommun

Yta, ca:

Cirka 6 200 kvm BTA

Avdelningar:

6 avdelningar

Verksamhet:

SÄBO

Verksamhet:

Förskoleverksamhet

Typ av projekt:

Nybyggnation

Typ av projekt:

Nybyggnation

Projektstart:

2017

Projektstart:

2017

Färdigställt:

Färdigställt och inflyttat 2019

Färdigställt:

Färdigställt och inflyttat 2019

Odalen förvärvade mark av Upplands-Bro
kommun för att vara behjälpliga att tillsammans
med kommunen driva planarbete för att
möjliggöra såväl äldreboende som förskola.
Kommunen hade ett snabbt kommande behov
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och behövde säkerställa nya äldreboendeplatser på relativt kort tid. Odalen utvecklade
och uppförde ett äldreboende om 80 platser
som Humana Omsorg förhyr. Odalen förvärvade
även marken för förskolan.

Odalen förvärvade mark av kommunen i
samband med äldreboendet i Kungsängen.
Denna förskola är modernt utformad med
högsta kvalitet och består av 6 avdelningar
med 20 barn per avdelning. Gestaltningen
harmoniserar med äldreboendet som är

beläget alldeles intill. Utformning och
disponering av ytor är väl avvägda för
barnens bästa där parkeringar, leveranser
samt lämning- och hämtningszoner hålls
helt separata för allas säkerhet.
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LSS-BOENDE

ÄLDREBOENDE

— Färdigställt projekt

— Färdigställt projekt

SOMMARSOL,
ÄNGELHOLM

SOMMARSOL,
ÄNGELHOLM

Hyresgäst:

Ängelholms kommun

Hyresgäst:

Humana Omsorg

Yta, ca:

Tot. cirka 1 697 kvm BTA

Yta, ca:

Tot. cirka 4 630 kvm BTA

Verksamhet:

LSS-boende

Verksamhet:

SÄBO

Typ av projekt:

Ny stadsdel

Typ av projekt:

Ny stadsdel

Projektstart:

2019

Projektstart:

2019

Färdigställt:

Färdigställt och inflyttat 2020

Färdigställt:

Färdigställt och inflyttat 2021

Markområdet om totalt cirka 28 000 kvm i
Sommarsol, Vejbystrand (Ängelholms kommun)
förvärvades under 2018. Den tidigare
rehabiliteringsanläggningen var i dåligt skick
och den större delen av anläggningen revs.
Odalen behöll två byggnader, dels den gamla
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samlingslokalen för historisk anknytning men
också ytterligare en byggnad som byggdes
om till vårdändamål, ett LSS-boende. LSSboendet består av 12 lägenheter fördelat
på 6 lägenheter i två plan och Ängelholms
kommun är hyresgäst.

Markområdet om totalt cirka 28 000 kvm i
Sommarsol, Vejbystrand (Ängelholms kommun)
förvärvades under 2018. Odalen färdigställde
under 2020 ett LSS-boende på området och
fortsatte under tiden uppförandet av ett äldreboende. Boendet omfattar 60 platser i två plan

och med en fastighet i högsta kvalitet och i en
vacker omgivning i nära anslutning till havet
skapas här ett boende i komfort och med stark
hemkänsla för de boende. Humana Omsorg är
hyresgäst och driver verksamheten.
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FÖRSKOLA OCH SKOLA

FÖRSKOLA

— Pågående projekt

— Pågående projekt

SOMMARSOL,
ÄNGELHOLM

VIKEN,
HÖGANÄS

Hyresgäst:

Vejbystrands Skola & Förskola

Hyresgäst:

Solskiftet Förskola AB

Yta, ca:

Tot. cirka 2 700 kvm BTA samt utemiljö

Avdelningar:

5 avdelningar

Verksamhet:

Förskola och skola, totalt 210 platser

Verksamhet:

Förskoleverksamhet

Typ av projekt:

Nybyggnation inom ny stadsdel

Typ av projekt:

Nybyggnation

Projektstart:

Planprocess pågår, förväntad byggstart 2022

Projektstart:

2021

Färdigställt:

Planerat färdigställande 2022

Sommarsol i Vejbystrand, Ängelholms
kommun, förvärvades 2018. Visionen med
platsen är att skapa ett tryggt, tillgängligt
och väl genomtänkt område och Odalen har
hittills färdigställt ett LSS-boende samt ett
äldreboende. Nu planläggs det för fortsatt
exploatering av området och nästa steg i
utvecklingen av Sommarsol innefattar upp18

förandet av en förskola och skola om totalt
210 platser. Odalen planerar nu tillsammans
med kommunen för en detaljplan kring
skollokalerna som ska ersätta Vejbystrandsskolans nedgångna lokaler. Tanken är att
skapa lärmiljöer och utomhusmiljöer som
på bästa sätt anpassas för att inspirera till
kreativitet, aktivitet och lärande.

Odalen Fastigheter uppför tillsammans med
SBB en ny förskola i Viken, Höganäs kommun.
Odalen och SBB har genom markanvisning förvärvat fastigheten och byggnation startades
under försommaren 2021. Förskolan kommer
att förhyras av Solskiftet Förskola AB och
verksamheten förväntas kunna starta i augusti

2022. Solvikens förskola blir en del av den
nya, ”trädgårdsstaden”, ett nytt område med
småskalig traditionell kvartersstruktur och
närhet till havet. Intill fastigheten löper också
ett stengärde som bevaras och rensas. Gärdet
är representativt för Viken och påminner om
dess historia.
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ÄLDREBOENDE, HYRESBOSTÄDER OCH LOKALER

TRYGGHETSBOSTÄDER, RADHUS OCH KOMMERSIELLA LOKALER

— Pågående projekt

— Pågående projekt

ALTPLATSEN,
GÖTEBORG

SOMMARSOL,
ÄNGELHOLM

Hyresgäst:

Vårdoperatör, gym, livsmedel

Hyresgäst:

Ängelholms kommun

Yta, ca:

Tot. cirka 16 800 kvm BTA

Yta, ca:

Ej fastställt

Verksamhet:

SÄBO, hyresbostäder och lokaler

Verksamhet:

Trygghetsbostäder, radhus och kommersiella lokaler

Typ av projekt:

Förtätningsprojekt

Typ av projekt:

Nybyggnation inom ny stadsdel

Projektstart:

2021

Projektstart:

Planprocess pågår, förväntad byggstart 2024

Färdigställt:

Planerat färdigställande 2023/24

Projekt Altplatsen var tidigare planerat för 450
studentbostäder med en gestaltning som
grannar inte kunde acceptera. När Odalen och
SBB tillträdde projektet var detaljplanen överklagad. Efter att Odalen och SBB presenterat
sin vision för området och efter många möten
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med grannarna drog de tillbaka överklagandet.
Just nu pågår rivning och en byggstart
för projektet som idag omfattar cirka 100
hyresrätter, 100 äldreboendeplatser samt
kommersiella lokaler med livsmedel, gym
och övrig närservice planeras under 2021.

Sommarsol i Vejbystrand, Ängelholms
kommun, förvärvades 2018. Odalen har på
området färdigställt ett LSS-boende samt
ett äldreboende och nu planläggs det för
fortsatt exploatering av området. Den vision
som finns för området innefattar att flertalet
segment, med verksamheter som kompletterar

varandra, ska inrymmas och att det ska vara
liv och rörelse alla dagar i veckan. Utöver uppförandet av en ny förskola och skola planerar
Odalen för utveckling av trygghetsbostäder,
radhus samt kommersiella lokaler med koppling till vård, rekreation och välmående.
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ÄLDREBOENDE

ÄLDREBOENDE

— Pågående projekt

— Pågående projekt

ORMSTA,
VALLENTUNA

FRIDHEM,
ÄNGELHOLM

Hyresgäst:

Vårdoperatör

Hyresgäst:

Ängelholms Kommun

Yta markområde:

4 500 kvm BTA

Yta, ca:

Tot. cirka 6 400 kvm BTA

Verksamhet:

SÄBO

Verksamhet:

SÄBO

Typ av projekt:

Nybyggnation

Typ av projekt:

Nybyggnation

Projektstart:

Byggnationsstart ej fastställd

Projektstart:

Planerad projektstart 2021/2022

Under våren 2021 vann detaljplanen för fastigheten Ormsta 1:255 lagakraft. På fastigheten
planeras uppförande av ett äldreboende som
ska inrymma 60 platser i tre plan. Boendet
får en modern och lågmäld gestaltning av
småhuskaraktär för att möta närliggande
naturområden och passa in i småstadslivet
i de nyplanerade bostadsområdena i norra
22

Vallentuna. För att få en fin boendemiljö med
natursköna inslag planeras bland annat en
vinterträdgård på takterrassen. Likt våra tidigare uppförda äldreboenden används moderna
metoder och högkvalitativa materialval för att
skapa bästa möjliga komfort och mervärde för
de boende.

Under hösten 2021 vann Odalen den
kommunala hyresvärdsupphandlingen för
utveckling av äldreboende på Fridhem i
Ängelholm. Boendet om 80 platser utformas
för att skapa en trygg och hemlik boendemiljö för den äldre och en god arbetsmiljö
för medarbetaren. I utformningen har vi
speglat värdeorden “omtanke”, “öppenhet”

och “handlingskraft”. Boendet utvecklas
utifrån Odalens fulla koncept med belysningssystem med dagljussimulering, högkvalitativa materialval och diverse välutvecklade
välfärdstekniker. Utvecklingsarbetet kommer
att påbörjas omgående och färdigställande
planeras till november 2023.
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— Kommande projekt

VIKEN,
HÖGANÄS
Hyresgäst:

Vårdoperatör, lärande, bostäder

Yta markområde:

14 000 kvm

Verksamhet:

Samhällsfastigheter, bostäder och kommersiella lokaler efter
samråd med kommunen

Typ av projekt:

Utveckling av markområde/Nybyggnation

Projektstart:

Planerad projektstart 2022/2023

Odalen Fastigheter har under sommaren
2021 förvärvat ett markområde om 14 000
kvm i Viken, Höganäs kommun. På fastigheten
planeras längre fram exploatering med
utveckling av boende och eventuellt diverse

samhällsfastigheter. Vi har redan ett pågående
projekt i kommunen där Odalen tillsammans
med SBB uppför en förskola. På området
finns idag en hästgård med beteshagar och
ridanläggning.

— Pågående projekt

TRUMMENÄS,
KARLSKRONA

HAMMARKULLEN,
GÖTEBORG

Hyresgäst:

Vårdoperatör, livsmedel, andra serviceaktörer

Hyresgäst:

Vårdoperatör

Yta, ca:

Tot. cirka 9 700 kvm BTA

Yta, ca:

Tot. cirka 5 240 kvm BTA, varav 4 650 kvm avser SÄBO och 550 kvm avser kyrka

Verksamhet:

SÄBO, bostäder och centrumverksamhet

Verksamhet:

SÄBO samt kyrka

Typ av projekt:

Utveckling av stadsdel/Nybyggnation

Typ av projekt:

Förtätningsprojekt

Projektstart:

Planerad projektstart 2021/2022

Projektstart:

Planerad projektstart 2022/2023

Odalen Fastigheter befinner sig i ett tidigt
skede i ett projekt av utveckling i Karlskrona.
Detaljplanen för området medger möjlighet
till uppförande av centrumverksamhet,
bostäder och vårdbostäder. Odalen planerar
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för att utveckla trygghetsbostäder, vårdbostäder samt lokaler för livsmedel och övrig
för området lämpad serviceverksamhet.
Bilden visar illustrationsskiss över området
(Lindh arkitektur).

I Hammarkullen har Odalen ingått avtal
avseende utveckling av ett äldreboende
med en i fastigheten integrerad kyrka. Vi har
erhållit positivt planbesked och

planprocessen för äldreboendet med den
integrerade kyrkan förväntas kunna påbörjas
under 2022/2023.
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Odalen Fastigheter
Sköldungagatan 7
114 27 Stockholm
info@odalenfastigheter.se
odalenfastigheter.se
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