
Previa och Bohuslän Big Band till Pedagogen Park i Mölndal
Två nya hyresavtal är klara i Pedagogen Park. Det är Previa, det rikstäckande bolaget inom företagshälsa, som flyttar in i
fastigheten tillsammans med storbandet Bohuslän Big Band. – De nya avtalen omfattar sammanlagt 678 kvadratmeter lokalyta
och innebär att två helt nya branscher nu etablerar sig i huset. Det är precis vad som behövs för att skapa en dynamisk och
levande mötesplats här i Pedagogen Park, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter.

Previa har tecknat avtal om att hyra 319 kvadratmeter för etablering av en ny enhet för företagshälsa i Mölndal. Den nya enheten är Previas 14:e i regionen
och en av totalt 100 enheter runt om i landet .

– Det känns väldigt bra att vi nu även finns i Mölndal för att kunna vara nära våra nuvarande och potentiella kunder i det här området. När vi nyligen även fick
Mölndals stad som vår kund var det naturligt att flytta hit, säger Bobby Ljung, marknadsområdeschef i Västra Götaland.

I början av februari nästa år startar Previa i Pedagogen Park efter det att lokalerna utformats för att passa verksamheten.

– Att vi själva får möjlighet att utforma lokalerna gör att vi kan utnyttja ytan effektivt och få ett bra flöde mellan de olika delarna av vår verksamhet. Dessutom
gillar vi de värden som Pedagogen Park står för och som överensstämmer väl med vår vision om att ha ett bra arbetsliv. Det naturnära läget, enkelheten att
ta sig hit och de goda träningsmöjligheterna i huset är exempel på det, säger Bobby Ljung.

Bohuslän Big Band är ett helprofessionellt storband som sedan 2004 är knutet till Vara Konserthus och finansieras av Västra Götalandsregionen. De hyr
359 kvadratmeter att använda som kontor och för sin övningsverksamhet. En verksamhet som ställt stora krav på att bland annat ljudisolera lokalerna.

– Vi fastnade för den kreativa miljön i Pedagogen Park och det moderna och företagsmässiga tänket som Aspelin Ramm Fastigheter står för. De har hela
tiden varit väldigt flexibla och lösningsinriktade när det gäller anpassningen av lokalerna till vår ibland högljudda verksamhet. Den stora eventhallen i
Pedagogen Park är också en stor tillgång för oss där vi kan arrangera konserter och andra musikaliska framträdanden, säger Björn Samuelsson som är
bandets producent.

Sammanlagt är nu cirka 17 500 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter uthyrda i Pedagogen Park.

För mer information:

Bobby Ljung, marknadsområdeschef för Previa i Västra Götaland. Tel: 031-61 57 30

Björn Samuelsson, producent Bohuslän Big Band – Vara konserthus. Tel: 031-85 04 55.

Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 070-972 68 22

www.aspelinramm.se

Aspelin-Ramm Fastigheter AB bildades 1998 och ägs av norska Aspelin-Ramm Gruppen AS. Bolaget äger och utvecklar fastighetsprojekt i de mest spännande och expansiva
delarna av Göteborg som Norra Älvstranden, Amhult/Torslanda, Högsbo och Mölndal. Under hösten 2011 påbörjades omvandlingen av Vallhamra torg till en helt ny och trygg
stadsmiljö med bostäder, butiker och lokal service – mitt i Sävedalen – i Partille kommun utanför Göteborg. Projektet är ett av de första i sitt slag i regionen som tar ett helhetsgrepp
på ett omodernt förortstorg och anpassar det till en ny tid som ställer helt andra krav på öppenhet och tillgänglighet.


