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Ikano flyttar till Skanskas nya kontorshus i Hyllie
Skanska har tecknat avtal med Ikano om cirka 5 600 kvm i den andra
etappen av det LEED-certifierade kontorshuset Klipporna i Hyllie.
Inflyttning sker under 2015.
Klipporna ligger i direkt anslutning till Stationstorget och citytunnelstationen i
Malmös nya klimatsmarta stadsdel Hyllie. Projektet består av tre byggnader
sammanbundna med en grön innergård. Huset är ritat av Henning Larsen
Architechts och har en stilren nordisk arkitektur med stora ljusinsläpp.
Ikanos finans- och fastighetsverksamhet hyr nu resterande ytor i den andra
etappen av projektet. I våras startades även den tredje och sista etappen
som är klar för inflyttning i början av 2016.
– Vi växer såväl i Sverige som internationellt och Hyllie är därför ett bra
strategiskt läge för oss. Områdets och Klippornas stora fokus på hållbarhet
går väl ihop med våra egna värderingar, säger Stefan Nyrinder, VD på Ikano
Bank.
Klipporna certifieras både enligt LEED, högsta nivån Platinum, och EU
GreenBuilding och kommer att ha en energianvändning som är 50 procent
lägre än gällande normer. Projektet präglas av flera nya miljösmarta
lösningar och alla material i byggnaden värderas ur miljö- och
hälsosynpunkt.
– Det är en tydlig trend att företag väljer gröna och hållbara alternativ i
extremt kommunikativa lägen vid kontorsetableringar. Vi är glada och stolta
över att kunna hälsa Ikano välkomna till Klipporna, säger Marie Persson,
Marknadschef på Skanska Öresund.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är
koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i
Danmark, Oslo i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistikoch volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark
och Finland.
Läs mer om projektet Klipporna på www.skanska.se/ny-lokal
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet
inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I

Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick
2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013
cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

