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SLP hyr ut resterande del i nybyggd fastighet i Helsingborg 

 

SLP har hyrt ut ca 1 560 kvm i Fastigheten Fasetten 3 till Interket AB, som 

producerar etiketter för olika typer av märkning. Fastigheten som nyligen 

färdigställdes, är belägen på Väla Södra i Helsingborg. 

 

I samband med att SLP förvärvade marken av Helsingborgs Stad för att uppföra en 

modern logistikfastighet tecknades hyresavtal med Lidalco, som redan har flyttat in 

och alltså snart får en granne i fastigheten. 

 

”Vi såg en potential och en efterfrågan på lokaler på Väla Södra och valde att 

bygga en del av fastigheten på spekulation. Vi är glada över att fastigheten nu 

är fullt uthyrd. Genom uthyrningen visar vi ännu en gång SLP:s förmåga att 

driva utveckling av nybyggnadsprojekt i Helsingborg”, säger Peter Strand som är 

VD i SLP. 

 

Interket har tecknat ett 7,5-årigt hyresavtal med SLP och kommer att flytta in i 

lokalerna under våren 2022. 

 

”För att säkerställa framtida tillväxt samt bli ännu bättre på att tillgodose 

marknadens krav på korta ledtider så satsar vi på att effektivisera våra 

processflöden. I våra nya och anpassade lokaler kommer vi också att bli ännu mer 

flexibla. Vi ser fram emot att flytta in hos SLP som har varit lyhörda och 

lösningsorienterade i uthyrningsprocessen”, kommenterar Stefan Gustafsson som 

är VD i Interket. 

 

 

Malmö den 8 oktober 2021 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-

88 16 61 
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Om SLP – Swedish Logistic Property 

 

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och 

förvaltar logistikfastigheter.  Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo 

och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-

anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas 

med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar 

ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en 

uthyrningsbar yta om cirka 510 000 kvm. 

 


