
Sustend flyttar till L2 Fastigheters lokaler i Gamlestaden
Sustend är ett konsultbolag som specialiserar sig på underhåll och utveckling av fastigheter. Nu flyttar de sitt huvudkontor till
nya lokaler i L2 Fastigheters fastighet i Gamlestaden. – Vi är väldigt glada över att Sustend väljer att flytta in hos oss. Deras
verksamhet bidrar till att utveckla hela området mot att bli en mer levade och dynamisk stadsdel med olika aktiviteter och fler
människor i rörelse, säger Karl Ljunggren, vd för fastighetsägaren L2 Fastigheter.

Sustend arbetar med underhållsplanering, byggprojektledning och fastighetsförvaltning. De hyr 350 kvadratmeter och flyttar in den 1 maj 2016.

– Vi växer och vill sitta i ett område där vi kan vara en del av ett spännande sammanhang. Hela Gamlestaden omformas just nu och det känns bra att vara
med tidigt i den processen och gärna också vara med och sätta vår prägel på den fortsatta utvecklingen i området, säger Anton Klintenberg,
affärsutvecklingschef på Sustend.

Förutom det centrala med bra parkeringsmöjligheter var det områdets historiska karaktär som bidrog till valet av Gamlestaden för Sustends nya
huvudkontor.

– För oss som ofta arbetar med äldre fastigheter är det naturligt att sitta i ett område med mycket historik och karaktär. Byggnaderna här uttrycker
verkligen en själ och ett eget liv. Så för oss är det också en profileringsfråga som ger oss trovärdighet i det vi erbjuder till våra kunder.

Anton Klintenberg pekar också på det attraktiva skyltläget och enkelheten att komma ut på lederna som ytterligare skäl för den nya etableringen i
Gamlestaden.

L2 Fastigheters fastighet i Gamlestaden omfattar 18 000 kvadratmeter mark, varav stora områden ännu inte är bebyggda. Enligt Karl Ljunggren innebär det
spännande utvecklingsmöjligheter för den egna fastigheten i framtiden med ett lite mer modernt och välpolerat uttryck.

– Vi tittar på möjligheten att bygga fler kontorsytor med stor volym som tillvaratar områdets kvaliteter med ett lite ruffare och fräckare uttryck. Gamlestaden
är ett hett område just nu och flera nya projekt håller på att utvecklas. Bland annat Nya Kulan på andra sidan Säveån där det planeras för 45 000
kvadratmeter handelsyta, 13 000 kvadratmeter kontor och cirka 300 nya bostäder. Samtidigt planeras för en helt ny pendeltågstation ett par hundra meter
från oss vilket gör det enkelt att komma hit också för den som reser kollektivt, säger Karl Ljunggren.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@L2fastigheter.se 

Anton Klintenberg, affärsutvecklingschef Sustend. Tel: 0709-63 95 64. E-post: ak@sustend.se 

www.L2fastigheter.se 

www.sustend.se 

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i
stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i flera kommuner i Västsverige, bland annat i Göteborg, Borås och Stenungsund. 


