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Slutsålt i Norrtälje Hamn för Index 
Index Residence har under de senaste fem åren utvecklat 298 bostadsrätter i Norrtälje 
hamn. Nu är alla sålda. 
- Det har varit en succé, men våra planer är att bygga mer i hamnen, säger Patrik Mehks, 
vice vd, Index Residence. 
 
Dom två tornen, Havstornet och Soltornet, är nu byggda, sålda och färdiginflyttade. Det som 
återstår är nu sommarens inflyttning av det tredje kvarteret – Orangeriet. 
 
Men det betyder inte att Index Residence gjort sitt i Norrtälje, eller Norrtälje hamn. 
- Vi är en stadsdelsutvecklare, och vill mer än att bara bygga bostäder. Vi utvecklade Hornsbergs 
strand från ingenting till en mycket attraktiv stadsdel, och vi har utvecklat Norrtälje Hamn från en 
industrifastighet med stora silos till en av de mest intressanta stadsdelarna norr om Stockholm. 
och vi utvärderar flera intressanta projekt i Norrtälje, säger Patrik Mehks. 
 
Exakt vilket som blir vårt nästa projekt i Norrtälje går inte att säga idag, men Index Residence har 
för avsikt att fortsätta i Norrtälje. 
 
Att utveckla, och bygga en stadsdel, är så mycket mer än att bara bygga bostäder. 
 
- Vår filosofi är att det är fyra faktorer som gör våra bostadsområden attraktiva: läget, produkten, 
extrafunktioner och service. I vårt fall har vi i Norrtälje Hamn skapat 298 lägenheter endast 15 
meter från kajkanten. Det går inte att hitta ett mycket bättre läge. Men sen har vi dessutom lagt till 
attraktiva värden som gjort de här projekten så framgångsrika, t ex. co-working ytor och concierge 
service, säger Patrik Mehks 

 

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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