
 

 

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm 6 februari, 2007 
 
AP Fastigheter utlyser tävling om specialdesignad studentlägenhet  
 
AP Fastigheter har låtit tre Konstfackstudenter fritt inreda en studentlägenhet på 
Telefonplan som nu är vinsten i en tävling om ett attraktivt förstahandskontrakt. 
Lägenheten är unik i sitt slag med tydlig prägel av områdets industriella historia. 
Under Stockholm Design Week visas en bildutställning om lägenheten i Tellusgången 
på Telefonplan.  

AP Fastigheter bygger just nu 189 studentlägenheter på Telefonplan som är inflyttningsklara 
höstterminen 2007. Här hade Ericsson tidigare kontor och forskning inom mikrovågsteknik.  
  
Studenterna Jens Fager, Oscar Pyk och Christian Malmdin som har fått uppdraget att inreda 
studentlägenheten studerar inredningsarkitektur och möbelformgivning på Konstfack. De delar en 
fascination för de material, färger och former som karaktäriserar verkstadsindustrin, vilket deras val av 
inredning i studentlägenheten tydligt återspeglar. 
 
– Vi ville skapa en interiör som inte känns tillgjord utan funktionell men ändå varm och trivsam, säger 
Jens Fager. Bra förvaring och utrymme för socialt umgänge har varit centralt när vi har formgivit 
möblerna i lägenheten. Vi har helt enkelt velat skapa en lägenhet som vi själva vill bo i.   
 
Uppdragsgivaren AP Fastigheter är nöjd med resultatet och är extra glada över att interiören 
återspeglar områdets karaktär. 
 
– Telefonplan är speciellt med sin rena, funktionella arkitektur, säger Viktoria Westholm, projektledare 
och marknadsförare på AP Fastigheter. Konstfackstudenterna har plockat upp detta på ett fantastiskt 
sätt när de har inrett lägenheten. Allt känns både funktionellt och rakt igenom estetiskt vackert.   
 
Tävlingen om lägenheten vänder sig till studenter som står i AP Fastigheters kö för en 
studentlägenhet på Telefonplan. Tävlingsperioden är 12 februari-1 augusti, 2007. Vinnare blir den som 
lämnar det bästa namnförlaget på det hus där studentlägenheten ligger. 
 
Lägenheten ställs ut i form av en bildutställning i Tellusgången på Telefonplan under Stockholm 
Design Week från den 6 februari till 11 februari. 
 
För mer information om tävlingen, studentlägenheterna och Telefonplan, vänligen kontakta: 
 
Viktoria Westholm, projektledare kommunikation AP Fastigheter 
Tel: 08-566 20 546 eller 0706-720 546 
E-post: viktoria.westholm@apfastigheter.se 
 
Bilder på lägenheten och Telefonplan finns på www.stockholm-tellus.se 
 
 
AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 34,5 
miljarder kronor per den 30 september 2006. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på 
ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets 
värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid 
Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst 
butiksfastigheter, men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på 
bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter samt Uppsala 
Science Park. Mer information om AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se. 


