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Hedin Bil öppnar två nya bilanläggningar i Bromma tillsammans 
med Opel och Ford  

Hedin Bil har tecknat avtal med fastighetsägaren Stendörren om två tolvåriga 
hyreskontrakt avseende en fastighet i Bromma, totalt 9000 m2. Beräknad öppning 
är 2019.  

 
Göteborg, 7 maj 2018  
 
Idag offentliggör fastighetsägaren Stendörren Fastigheter AB att man investerar 170 
miljoner kronor i två stycken fastigheter i Ulvsunda, Bromma. Dessa två kommer att 
utvecklas tillsammans med Hedin Bil och bli återförsäljarlokaler för bilmärkena Ford och 
Opel. Beräknad öppning är sommaren 2019.  
 
Den senaste tiden har Hedin Bil satsat kraftigt på utveckling av sin Ford-verksamhet. Den 
19e april 2018 invigdes Europas största FordStore i Segeltorp och två dagar tidigare, den 
17e april, tillkännagavs förvärvet av Motorcentralen i Eskilstunas Ford-verksamheten. Och 
nu öppnas alltså ytterligare en anläggning dedikerad till Ford under 2019. 
 
Även bilmärket Opel växer under Hedins paraply och man kan nu erbjuda Opel på 11 
antal platser runt om i landet.  
 
Ägare och Koncernchef Anders Hedin säger ”jag är väldigt glad över att ha tecknat dessa 
avtal med fastighetsägaren Stendörren. Vi ser tillsammans med Ford och Opel fram emot 
att snart kunna erbjuda våra kunder i regionen toppmoderna faciliteter och den bästa 
servicen”. 
 
Aktiebolaget I.A. Hedin Bil (publ) 
 
För ytterligare information 
Presskontakt: Emma Andersson, +46 707 936 053; emma.andersson@andershedininvest.se 

 

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken 
och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och 
försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på 
mer än 90 platser i Sverige, Norge och Belgien. Försäljningen 2017 uppgick till 12,7 miljarder SEK och 
antalet anställda var drygt 2700. www.hedinbil.se 
 
® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% 
av Ingemar Hedin.   


