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NCC grundlägger höghus med byggarnas DNA 
 
DNA från kommunen, byggherren och NCC lägger grunden till 
Helsingborgs nya höghus. Ett hårstrå tas från varje representant och 
läggs i en minneskapsel med annat tidstypiskt innehåll som gjuts in i 
grunden på hyreshuset. Media är välkomna att närvara 14 november. 

Istället för ett klassiskt första spadtag, börjar NCC med att gjuta in en minneskapsel under 
källargolvet i hörnet av Ringstorpsvägen-Hammarbergsgatan i Ringstorp. I framtiden kanske 
DNA ifrån hårstråna kan berätta om de som var med denna dag och vilka som står bakom huset.  

Minneskapseln fylls även med tidstypiska föremål som dagens tidning, mynt, sedlar, plastkort, 
dokument om huset och foton av byggplatsen idag. 

Journalister är välkomna att delta vid ceremonin då NCC rycker hårstrån från deltagarna och 
kanske även från en frivillig journalist.  

Tid och plats: onsdag den 14 november, kl 13.00 i hörnet Ringstorpsvägen-Hammarbergsgatan 

Deltagare:   
Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Helsingborg, Magnus Jälminger, 
Garnitos vd, Mats Bergquist 
Foodimpex vd, Markus Wallentin 
NCC:s affärschef, Joakim Stenberg 

NCC har fått i uppdrag av Garnito att bygga det tio våningar höga huset i Ringstorp som förnyar 
Helsingborgs skyline. I uppdraget ingår att renovera 48 lägenheter och bygga till kvarteret med 62 
nya hyresrätter. 

 
För mer information, om gjutningen vänligen kontakta: 
Joakim Stenberg, affärschef, NCC Construction, region Syd,  
Telefon: 042-17 03 08 
Jenny Johnsson, pressansvarig, NCC Construction Sverige, region Syd,  
Telefon: 070-589 67 59 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se  
 
 
 
Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena 
NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en 
omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, 
vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige. 

 

 


