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Skanska tecknar hyresavtal med Banverket på
Universitetsholmen i Malmö
Skanska Öresund har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Banverket i det pågående
kontorsprojektet Citykajen på Universitetsholmen i Malmö. Banverkets regionkontor
hyr ca 5 000 kvm kontorsyta vilket omfattar sex av totalt sju våningsplan.
Kontorsfastigheten utvecklas och uppförs av Skanska Öresund och omfattar totalt
14 000 kvm fördelat på två byggnader. Banverket tillträder de nya lokalerna i
samband med färdigställandet av andra etappen som är planerat till juni 2009. Bland
övriga hyresgäster i Citykajen finns bl.a. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers,
Sigeman & Co Advokatbyrå, Heyman Fond & Försäkring, Apoteket, 7-Eleven och
Barista Fair Trade Coffee.
– Banverket och hela järnvägsbranschen är inne i ett expansivt skede.
Förväntningarna på oss är stora, inte minst i Malmöområdet. Därför känns det
glädjande att vi hittat nya lokaler som passar vår verksamhet och där läget är
strategiskt nära Malmö central, säger Conny Jonsson, avdelningschef för
kontorsservice Banverket.
– Det är mycket glädjande att kunna hälsa Banverket välkommen som ny hyresgäst
på Universitetsholmen. Vi har märkt en starkt ökad efterfrågan från statliga
verksamheter som söker sig hit till moderna lokaler i bra lägen. Det stora intresset
visar med vilken kraft Malmö City fortsätter att expandera på Universitetsholmen,
säger Staffan Haglind, marknadschef Skanska Öresund.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden har till uppgift att initiera och utveckla
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är
koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige och Köpenhamnsregionen i
Danmark. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige
samt i Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka detaljhandelsmarknader i Sverige
och Finland.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg,
Stockholm och Öresund.
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