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Tecknar avtal med Apotek Hjärtat för nya handelsplatsen i Storlien  
 
Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal med Apotek Hjärtat för inflyttning vid den nya 
handelsplatsen Fjellhandel som håller på att uppföras i Storlien. Hjärtat blir det första apoteket att 
etablera sig i Storlien. Handelsplatsen ska enligt planerna öppna i april 2020. 
 
Avtalet är tecknat på flera år och avser en lokalyta om cirka 240 kvm. Lokalen kommer att ligga i 
direkt anslutning till större livsmedelshandlare.   
 
”Vi är mycket glada att Apotek Hjärtat valt att etablera sig vid vår nya handelsplats. För boende i 
Storlien med omnejd innebär det stor skillnad med bättre service och access till apotekstjänster ”, 
säger Thomas Holm vice vd, Svenska Handelsfastigheter.  
 
”Storlien är en intressant marknad av flera skäl. Apotek Hjärtat har tidigare inte varit etablerat i den 
här regionen, närmast är Östersund. Den ökande gränshandeln med Norge samt att vi får intressanta 
butiksgrannar gör att vi ser fram emot nyetableringen”, säger Peter Hallberg, Etableringschef, Apotek 
Hjärtat. 
 
Som tidigare meddelats bygger Svenska Handelsfastigheter en ny handelsplats i Storlien cirka 6 km 
från gränsen till Norge. Den första etappen kommer att inrymma bland andra Coop, Eurocash och 
Apotek Hjärtat. Den uthyrningsbara ytan i första etappen kommer att uppgå till 10 650 kvm med 
invigning planerad till april 2020. Totalt kan handelsplatsen komma att omfatta cirka 24 000 kvm till 
en investering om drygt 400 Mkr. Omfattningen på investeringen har ökat sedan de ursprungliga 
planerna meddelades. 
 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Thomas Holm, Vice vd Svenska Handelsfastigheter  
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se    
Tel: 070-943 68 00 
 
Knud Lauridsen, Kommersiell förvaltare Region Norr  
E-post: knud.lauridsen@handelsfastigheter.se 
Tel: 073-639 33 76 
 
Om Svenska Handelsfastigheter  
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar 
attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att 
driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas 
Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se 


