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Pressmeddelande    11 januari 2018  

 
Hemfosa Fastigheter tecknar nytt hyresavtal i Arendal  
 
Hemfosa har tecknat avtal för tidigare vakanta ytor om ca 20 000 kvm i logistikfastigheten 

Arendal 1:17 på Synnerödsvägen 2, intill Göteborgs hamn. Fastigheten blir efter några mindre 

anpassningar fullt uthyrd till logistikföretaget Agility AB som expanderar i regionen.    

 

Hemfosa tecknande i slutet av december 2017 ett åttaårigt hyresavtal med Agility AB för uthyrning av 

en lager- och logistikterminal i Arendal. Fastigheten som färdigställdes 2012 omfattar ca 20 000 kvm 

lokalarea samt ca 30 000 kvm utvändig yta och är belägen i ett attraktivt område för logistik i direkt 

anslutning till Göteborgs hamn. Inflyttning sker den 1 mars 2018. 

 

”Det är med stor glädje som vi nu kan utöka vår kapacitet till 43 000 kvm i ett mycket attraktivt 

område. Under 2016 investerade vi i ett logistiklager på 23 000 kvm som vi nu vuxit ur, den nya 

fastigheten på 20 000 kvm blir ytterligare ett steg vilket ger oss möjligheten att vidareutveckla våra 

kunders behov av avancerade logistiklösningar med en fokus på helheten”, säger Mats Nordin, vd på 

Agility AB. 

 

”Vi är glada att hyra ut den tidigare tomställda logistikfastigheten i Arendal som vi med endast mindre 

insatser har anpassat till funktionella lokaler för den nya hyresgästen Agility AB. Arendal är ett viktigt 

område för industri och handel i Göteborgsregionen där vi aktivt fortsätter utveckla och utöka 

Hemfosas fastighetsbestånd”, säger Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:   

Annika Ekström, fastighetschef, annika.ekstrom@hemfosa.se, mobil 070-517 31 69,  

kontoret 08-448 04 80  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Hemfosa Fastigheter 

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som 

största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde 

genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2017 ägde Hemfosa fastigheter med ett 

totalt fastighetsvärde om cirka 39,7 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. 

Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq 

Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.  
 


