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Trianon tecknar hyresavtal med Nabo i Entré i Malmö 
Trianon har tecknat ett hyresavtal med Nabo Group AB, som kommer att hyra 625 kvm 
i fastigheten Uno 5 i Entré i Malmö, med inflyttning i januari 2024. Nabo är en av flera 
hyresgäster som bolaget tecknat avtal med de senaste åren i Entréfastigheterna. 

Nabo är en av Sveriges ledande boende- och fastighetsförvaltare med heltäckande lösningar 
inom ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Företaget har över 300 anställda och 9 
kontor runt om i Sverige och kommer i januari 2024 att etablera sitt nya Malmökontor på 
Entré. 

Trianon köpte Entré 2017 och har sedan dess genom ett målinriktat uthyrningsarbete tecknat 
flera avtal med aktörer inom samhällsservice, kontor närhandel, restauranger och 
upplevelser. Som tidigare pressmeddelats har Trianon under 2021 och 2022 tecknat avtal 
bland annat med Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, Statens 
Servicecenter, Oranos Clinic Plastikkirurgi, Evidia Röntgen samt ytterligare hyresgäster med 
fokus på närhandel och samhällsservice.  

”Entrés läge och närheten till goda kommunikationer gör att fler och fler aktörer inom 
samhällsservice, kontor, närhandel, restauranger och upplevelser väljer att etablera sin 
verksamhet här, vilket är helt i enlighet med vår strategi”, säger Olof Andersson, VD på 
Trianon. 

"Med vårt nya kontor tar Nabo nästa steg i att skapa framtidens boende- och 
fastighetsförvaltning i Malmö. Tillsammans med Trianon kan vi på Malmö Entré skapa nästa 
generations kontor för våra medarbetare och på ett utmärkt strategiskt läge där det är lätt att 
nå våra kunder i Malmö och vidare ut i Skåne", säger Fredrik Fexe, VD på Nabo. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

Olof Andersson, VD 
040 611 34 97 
olof.andersson@trianon.se 
 
Anna Heide, affärsutvecklingschef 
0733-032 479 
anna.heide@trianon.se 
 

OM TRIANON 
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark 
tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att 
förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i 
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. 
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons 
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på 
LinkedIn. 
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OM NABO 
Nabo formar framtidens förvaltning och boendetjänster. Med den enda digitala förvaltningsplattformen specifikt utvecklad för 
bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i kombination med engagerade experter så förenklas vardagen för kunderna. 
Tjänsterna som erbjuds är inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridik. Bolaget har cirka 300 medarbetare i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Helsingborg, och Söderhamn. Nabo har haft en organisk tillväxt på ca 30% per år 
från 2019 till 2022 och omsätter idag 300 miljoner kronor på årsbasis. Nabo är en del av Odevo, en ledande internationell aktör 
som utmanar den traditionella branschen för förvaltning av fastigheter och bostäder. Odevo-gruppen har etablerat sig på fyra 
marknader och är idag verksam i Sverige, Finland, Storbritannien och USA. 
 


