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FÖRSTA SPADTAGET FÖR BRF TWIN HOUSE ÄR GENOMFÖRT – NU BYGGS 
STUDENTBOSTÄDER SOM BOSTADSRÄTT I DJURSHOLM 

Kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, Olle Reichenberg, tog tillsammans med Staffan Sälg, VD 
för Studentbacken, det symboliska första spadtaget för BRF Twin House den 25 augusti. Närvarande 
var också Leif Gripestam, kommunalråd i Täby kommun, Erik Westin, Enhetschef och Stf Regiondi-
rektör för Akademiska Hus samt Veronica Sällemark, ordförande för SSCO (Stockholms studentkå-
rers centralorganisation). Eftersom produktionen redan påbörjats planterades istället ett vårdträd i 
form av en hängrönn och efter ceremonin fick en köpare äran att skära den första tårtbiten av den 
tårta som hade modellerats som ett av husen i BRF Twin House.

Projektet innefattar 30 stycken studentbostäder i bostadsrättsform och det är det första i sitt slag i 
Stockholm. Fastigheten ligger i Djursholms Ösby som är ett mycket tillgängligt bostadsområde med 
både Roslagsbanan, hela nordöstra Stockholms busstrafik samt T-banans röda linje i närområdet. 
Försäljningen påbörjades i oktober 2015 och intresset för de nya bostäderna var stort - merparten 
såldes slut innan året var slut. Studentbackens affärsidé är att bygga yteffektiva studentlägenhe-
ter med hög kvalitet och smarta lösningar. Boende i Twin House får både en platsbyggd säng med 
förvaring, ett köksbord designat för att använda både som bord, arbetsyta eller studieplats samt 
en integrerad ljudanläggning i köket. Stommen levereras inom några veckor och tillträde till de nya 
studentbostäderna sker under första delen av 2017.

- Vi är oerhört glada och stolta över att stå här idag! Det ligger mycket arbete bakom, men nu änt-
ligen är produktionen igång! Marknaden får en efterfrågad produkt som dessutom skapar en mång-
fald på bostadsmarknaden och läget är oerhört passande med bra kommunikationer och närhet till 
flera stora lärosäten, som KTH och Stockholms Universitet, säger Staffan Sälg, VD för Studentbacken. 

STUDENTBACKEN AB, en del av SSM
Studentbacken AB ägs av Student Hill Sweden AB och SSM Holding AB (publ) och arbetar med projektutveckling 
och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. 
Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga 
för en specifik målgrupp – morgondagens stockholmare - och ambitionen är att utveckla Stockholmsregionens 
mest efterfrågade bostäder. Därför bygger SSM prisvärda lägenheter för en till två personer, med hög funktio-
nalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. Under 2015 startade SSM byggna-
tionen av 547 bostäder. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se


