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ÅF utökar i Skanskas senaste kontorshus i 
Tändstickan, Göteborg   
 
Skanska har tecknat hyreskontrakt med ÅF om 3 660 kvadrat-
meter i det nybyggda kontorshuset i kvarteret Tändstickan i 
Göteborg. Huset är under uppförande och kommer att vara klart 
för inflyttning i mars 2016.   
 
Skanska har sedan tidigare tecknat hyreskontrakt med teknikkonsultföretaget 
ÅF i det så kallade ÅF-huset som färdigställdes januari 2014 i samma 
kvarter. De utökar nu sina ytor även till det nybyggda kontorshuset som 
Skanska håller på att färdigställa.  
 
Kontorshuset kommer med sina 5 500 kvadratmeter få en egen identitet i 
kvarteret. Det kommer att certifieras enligt det internationella miljö-
certifieringssystemet LEED. Kvarteret vid Grafiska vägen i Göteborg blir en 
plats där människor, idéer, företag och boende kan verka tillsammans för en 
mer inspirerande framtid. Här skapas moderna mötesplatser med kontor och 
lokaler anpassade för framtidens företag. Planeringen för ytterligare ett 
kontorshus är i full gång.   
 
– ÅF har mer än fördubblat sin verksamhet i Göteborg sedan 2012. Detta 
ställer höga krav på flexibilitet i våra kontorslokaler. Att vi kan utöka vår yta i 
samma kvarter ser vi som en stor förmån. Tändstickan är ett kvarter under 
utveckling som är mycket spännande att vara en del av, säger Per 
Magnusson, Divisionschef ÅF Industry.  
 
– Vi är glada att kunna erbjuda ytterligare lösningar åt ÅF som utökar sin 
verksamhet till vårt senaste kontorshus T2. Vi fortsätter utveckla den 
blandstad vi eftersträvar i Tändstickan med en mix av kontor och bostäder 
med servicefunktioner som till exempel ett bankkontor. Vi har ytterligare 
intressanta diskussioner för det pågående kontorshuset, så vi räknar med att 
huset är fullt uthyrt inom kort, säger Mats Dynevik, marknadschef på 
Skanska Fastigheter Göteborg. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg,  
tel: 010-448 44 43 
Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel 010-448 44 40   
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. 
 


