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Pressmeddelande

Skanska Fastigheter projektstartar Illustratören i
Ingenting
Skanska hyr ut 3 550 kvadratmeter till läkemedelsföretaget Roche
som i samband med flytten samlar sina båda svenska enheter
under ett och samma tak.
I kvarteret Ingenting i Solna projektstartar Skanska nu fastigheten
Illustratören. Läkemedelsföretaget Roche hyr totalt 3 550 kvadratmeter och
planerar att flytta in under fjärde kvartalet 2017.
– Närheten till både Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet var
avgörande, då många av våra medarbetare arbetar där dagligen. Flytten ger
oss också bättre förutsättningar att samarbeta och utveckla helhetslösningar
inom sjukvården på bästa sätt, säger Karsten Jung, VD Roche AB.
– Jag är mycket glad för att byggnaden kommer vara miljöklassad på
toppnivå då det ligger i linje med båda bolagens hållbarhetsarbete, säger
Magnus Göransson, VD Roche Diagnostics AB.
Illustratören ligger granne med Restaurang Asplund som drivs av kocken
Fredrik Eriksson. Bredvid ligger även lägenhetshotellet Second Home
Apartment, båda varsamt renoverade i den kände arkitektens Asplunds
anda. Roche blir även granne med SÄPO:s nya huvudkontor. Området
Ingenting är ett område med anrik medicinhistoria. Många kända vaccin har
forskats fram på platsen.
– Därför är det extra kul att ytterligare ett framgångsrikt läkemedelsföretag
väljer att flytta hit. Nu har vi bara en fastighet kvar, Kompositören, om totalt
14 000 kvadratmeter, där det är möjligt att flytta in 2018, säger Billy Forsell,
ansvarig för uthyrningen på Skanska Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Billy Forsell, uthyrning, Skanska Fastigheter Stockholm AB,
tel: 010-448 0293
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99
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
2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014
cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

