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NCC hyr ut till klädkedjan Lager 157 i Tornby  

NCC Property Development har tecknat hyresavtal med klädkedjan 
Lager 157 i Tornby Handelsgårdar i Linköping, där klädbutiken hyr 
2 300 kvadratmeter. Därmed är första etappen helt uthyrd och 
butikerna öppnar i höst. Dessutom får Tornby handelsgårdar en 
egen busshållplats.  
 
Första etappen av Tornby Handelsgårdar beräknas vara klar omkring oktober 2012. Då 
öppnar Lager 157 tillsammans med XXL Sport och Vildmark samt hemelektronikvaru-
huset Elgiganten. Även Bauhaus byggvaruhus öppnar ett varuhus på handelsområdet. 
 
– Första etappens 11 200 kvadratmeter är uthyrda och fastigheten såld, så nu förhandlar 
vi med flera möjliga hyresgäster till nästa etapp, säger Manne Aronsson, regionchef för 
NCC Property Development. 
 
Lager 157 säljer kända varumärken till låga priser. Kedjan grundades 1999 och har idag 
ett tiotal butiker i landet.  
 
– Både Tornbys handelsområde och fastighetens rena design passar Lager 157:s 
koncept. Det ligger i linje med vår syn på modern detaljhandel, säger Jonas Ivarsson, 
marknadsansvarig på Lager 157.  
 
I Tornby Handelsgårdar ska handeln bli mer lättillgänglig, bland annat genom tydligare 
entréer och bättre kommunikationer. Det blir gott om parkeringsplatser samt även goda 
busskommunikationer. 
 
– Det är glädjande att handelsplatsen får en egen busshållplats, vilket är en viktig service 
som vi har kämpat för, både för kunderna och för de flera hundra personer som arbetar i 
Tornby. Att kunna ta sig till Tornby kommunalt är en grundpelare i det hållbarhetsarbete 
NCC prioriterar högt, säger Manne Aronsson, NCC Property Development.  
  
Tornby Handelsgårdar uppförs med höga ambitioner att minimera miljöpåverkan och 
kommer att miljöklassas för nivå ”Very Good” enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.   
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Manne Aronsson, regionchef, NCC Property Development, 031-771 53 46  
Robert Hägg, marknadschef, NCC Property Development, 08-585 523 72  
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, eller e-post press@ncc.se 
 
NCC:s samtliga pressmeddelanden finns tillgängliga på www.ncc.se.  

NCC är ett av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i Norden. NCC:s försäljning uppgick 2011 till hela 53 
miljarder svenska kronor och företaget har 17 500 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer 
affärsfastigheter på utpräglade tillväxtmarknader i Norden, de baltiska länderna och i Sankt Petersburg. 


