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Pressmeddelande  
Stockholm den 2 oktober 2019 
 
Bygger nya butikslokaler åt Rusta vid E-center i Söderhamn 
 
Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om uppförande av nya butikslokaler åt Rusta vid 
handelsplatsen E-center i Söderhamn. Butiksytan kommer att uppgå till cirka 2 200 kvm med 
invigning beräknad till tredje kvartalet 2020.  
 
Den nya butiken kommer att uppföras på en del av parkeringsytan i anslutning till E-center. Byggstart 
är planerad till hösten 2019.  
 
”Rusta är en av våra största hyresgäster och genom nybyggnationen stärker vi samarbetet 
ytterligare. Den nya Rustabutiken gör att E-center får ett ännu starkare helhetserbjudande vid sidan 
av ankarhyresgäster som ICA Kvantum och Stora Coop”, säger Thomas Holm, vVD för Svenska 
Handelsfastigheter.  
 
”Svenska Handelsfastigheter har en god förståelse för våra behov och erbjuder lättillgängliga 
butiksytor som är väl anpassade för vår verksamhet. Vi ser verkligen fram emot att få tillträda de 
nybyggda lokalerna i Söderhamn”, säger Jozef Khasho, CSO vid Rusta koncernen. 
 
”Svenska Handelsfastigheter har stor erfarenhet kring den här typen av etableringar och det känns 
bra att de utifrån sina analyser ser Söderhamns potential. Rusta kan medföra att fler väljer att göra 
ännu fler av sina inköp i Söderhamn istället för att besöka andra orter och min förhoppning är då att 
även handeln i centrum kan dra fördelar av denna etablering”, säger John-Erik Jansson (C), 
kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun. 
 
I maj förlängde Rusta hyresavtalen med Svenska Handelsfastigheter med tio år vid åtta andra 
handelsplatser runt om i Sverige. Söderhamn inräknat omfattar dessa nio avtal totalt knappt 18 700 
kvm handelsyta.  
 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter  
thomas.holm@handelsfastigheter.se    
070-943 68 00 
 
Knud Lauridsen, Regionansvarig Mitt 
knud.lauridsen@handelsfastigheter.se 
073-639 33 76 
 
Jozef Khasho, CSO Rusta Koncernen 
jozef.khasho@rusta.com 
08-626 43 00 
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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 


