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Tecknar mångårigt hyresavtal om 2 400 kvm med Axfood Snabbgross i Skövde 
 
Svenska Handelsfastigheter tecknar ett mångårigt hyresavtal med Axfood Snabbgross avseende en 
nyproducerad fastighet i Stallsiken handelsområde i Skövde. Avtalet gäller cirka 2 400 kvm med 
beräknad öppning under våren 2022. 
 
Hyresavtalet avser lokaler i en nyproducerad fastighet som Svenska Handelsfastigheter färdigställer 
under 2021. I och med etableringen av Axfood Snabbgross är fastigheten fullt uthyrd. Handelsplatsen 
inrymmer också en 8 200 kvm stor EKO-butik som öppnar under hösten 2021. 
 
”Vi är väldigt glada att kunna stärka vårt befintliga samarbete med Axfood genom uthyrningen i 
Stallsiken”, säger Thomas Holm, vice vd på Svenska Handelsfastigheter. ”Etableringen medför ett bra 
utbud i handelsområdet.” 
 
”Det känns kul att vi fortsätter expandera vårt nya och spännande koncept till ytterligare en ort i 
landet. Skövde är en tillväxtkommun vilket gör det till en intressant marknad för vårt nya koncept. 
Dessutom har det varit en vit fläck på kartan för vår grossistverksamhet mot restauranger, och med 
butiken, i ett attraktivt handelsområde, kan vi därmed täcka in ett helt nytt upptagningsområde med 
vårt starka helhetserbjudande med högkvalitativa råvaror till riktigt bra priser”, säger Jonas 
Strandberg, Driftchef, Snabbgross.  
 
Svenska Handelsfastigheter har sedan tidigare ett samarbete med Axfood gällande deras koncept 
Willys, Hemköp och Tempo på olika orter i landet. Detta hyresavtal utgör det första med Axfoods 
koncept Snabbgross.  
 
Svenska Handelsfastigheter finns 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 
 
Benny Andersson, Regionchef Syd Svenska Handelsfastigheter  
E-post: benny.andersson@handelsfastigheter.se   
Tel: 073 – 620 82 16 
 
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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