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Stärker samarbetet och tecknar avtal med Nordic Wellness i Norrköping 
 
Svenska Handelsfastigheter tecknar ett tioårigt hyresavtal med Nordic Wellness avseende en lokal 
om cirka 6 100 kvm vid Ingelsta Marknad i Norrköping. Det är Svenska Handelsfastigheters sjätte 
hyresavtal med Nordic Wellness som är hyresgäst även i Gävle, Kristianstad och Umeå samt på två 
platser i Kungsbacka.   
 
Hyresavtalet avser lokaler för Nordic Wellness padelverksamhet med beräknad öppning 1 juli 2021.  
 
”Vi ser framemot att välkomna Nordic Wellness till Ingelsta Marknad. Gymkedjan utgör ett bra 
komplement till utbudet vid våra handelsplatser och bidrar till goda flöden även utanför normala 
öppettider. Då Nordic Wellness är hyresgäst hos Svenska Handelsplatser på flera orter har vi god 
förståelse för deras behov”, säger Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter.  
 
”Jättekul att öppna ett stort padelcenter på ett riktigt bra läge i Norrköping. Vi vet att det är ett gott 
naturligt flöde med människor i området och vi tror att vi kommer att bidra med ett härligt 
padelcenter. Med 270 gym och tolv padelcenter bidrar vi till att öka den svenska folkhälsan”, säger 
Magnus Wilhelmsson, vd för Nordic Wellness och tillägger ”Vi är väldigt nöjda med Svenska 
Handelsfastigheter som hyresvärd och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete”. 
 
Svenska Handelsfastigheter är representerat i 66 kommuner över hela landet. 
 
 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter                      
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se                                             
Tel: 070 – 943 68 00 
 
Maria Huss, Regionchef Öst Svenska Handelsfastigheter 
E-post: maria.huss@handelsfastigheter.se    
Tel: 070 – 320 80 88 
 
 
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 
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