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NCC:s logistikprojekt i Upplands-Bro fullt uthyrt 

NCC hyr ut cirka 8 500 kvadratmeter till Orvelin Group i logistikprojektet 

Lyckobrunnen, i Upplands-Bro utanför Stockholm. Med Orvelin Group 

som senaste hyresgäst är fastigheten fullt uthyrt.   

 
Projektet omfattar cirka 12 500 kvadratmeter och är NCC:s fjärde logistikfastighet i 
Brunna där även företagen Cosentino och Engelmanns har tecknat hyresavtal.  

– Den växande e-handeln har gjort att det finns ett stort intresse för logistikprojekt som 
Lyckobrunnen. Att vi nu har fullt hus är ytterligare ett bevis på Brunna logistikparks 
attraktionskraft, säger Andreas Wik, regionchef Stockholm, NCC Property Development. 

Orvelin Group är en privatägd koncern som är verksam inom tre huvudsakliga områden; 
handel, fastigheter samt investeringar. Koncernen har bland annat flera stabila och 
framgångsrika verksamheter och samarbeten inom handel.  

Brunna som logistiknod fortsätter att växa. Tidigare i år sålde NCC mark om cirka 
65 000 kvadratmeter till ICA Fastigheter för utveckling av egna lokaler. 

– Läget nära Stockholm, intill E18, gör det lätt för leveranser, kunder och medarbetare 
att ta sig dit. Det har ett utmärkt skyltläge som når de hundratusentals bilar som kör på 
E18 varje dag, säger Andreas Wik. 

Projektet Lyckobrunnen miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM 
vilket ungefär halverar energianvändningen jämfört med äldre logistikbyggnader. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Andreas Wik, regionchef Stockholm, NCC Property Development, 0790-78 70 07  

Tove Stål, presschef, NCC Sverige, 076-521 61 02 
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 

55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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