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Fastators innehavsbolag Point i snabba steg mot
återskapande av stadskärnor i Motala och Trelleborg
Fastators innehavsbolag Point fokuserar på att återskapa stadskärnor genom att utveckla
centrumfastigheter i södra och mellersta Sverige. I Motala och Trelleborg har visionerna
för fastigheterna presenterats för både allmänhet och politiker och mottagits mycket väl.
I Motala handlar det om 114 lägenheter och i Trelleborg 138 lägenheter och 6 radhus,
med en total boarea på drygt 18 000 kvm. För båda fastigheterna har ansökan om
planbesked lämnats in, och i ett gott samarbete med kommunerna siktar Point på att
fastigheterna kan färdigställas till i slutet av 2022. Point äger idag totalt 14 fastigheter med
framtida bostadsbyggrätter om 70 000 kvm.
- Det är glädjande att se att så många som drygt 1 000 intresseanmälningar för bostad
redan har kommit in. Det är ett mycket gott gensvar på Points affärsidé med att återskapa
stadskärnor till att vara lika levande som de en gång var. Med Motala och Trelleborg som
de första exemplen visar vi vägen för konceptet där vi i rask takt kommer fortsätta att
lansera och genomföra projekten i de övriga städerna, kommenterar Joachim
Kuylenstierna, VD Fastator.
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Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i
fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
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