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SLP byggstartar sitt fjärde nybyggnadsprojekt - förvärvar mark 

från Helsingborgs Stad  

 

 

SLP har tecknat avtal om att förvärva ett drygt 17 000 kvm stort markområde från 

Helsingborgs stad. Markområdet är beläget på Ättekulla och inom området kommer 

SLP att uppföra en logistikfastighet med en uthyrningsbar yta om cirka 7 000 kvm. 

Hyresgäst till hela fastigheten blir Scan Global Logistics, som är en ledande aktör på 

den nordiska marknaden inom transport och logistik. 

 

”Vår kontakt med SLP har varit mycket bra redan från start, och hela tiden med 

inställningen ”vi gör det tillsammans!”. Detta överensstämmer också med kärnan 

i vårt egna DNA med stort fokus på entreprenörskap där vi sätter kunden i 

centrum för att hitta rätt lösning. Med vår nya och anpassade logistikfastighet kan 

vi fortsätt utveckla vårt erbjudande inom lager och logistik”, säger Hans Möller, 

VD på Scan Global Logistics AB. 

 

Scan Global Logistics tillträder fastigheten under början av 2022 och har tecknat ett 

åttaårigt hyresavtal med SLP. 

 

”Vi är glada över att kunna presentera ytterligare ett nybyggnadsprojekt! 

Att vi kan kombinera dessa typer av affärer och det löpande förädlingsarbetet med 

vår befintliga portfölj gör oss ännu mer kompletta och hållbara över tid”, säger 

Peter Strand, VD på SLP. 

 
 

Malmö den 19 april 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 med fokus på lager- och 
logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört 
flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar 
ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en 
uthyrningsbar yta om cirka 473 000 kvm. 
 

Om Scan Global Logistics 

Scan Global Logistics is a global full-service logistics provider headquartered in the Nordic, who 

excel in uncomplicating logistics through tailored solutions made by skilled specialists, proud 

problem-solvers and passionate entrepreneurs. 

Since 1975, the core of our DNA has been a ‘can-do-attitude’, agility and the willingness to 

always go the extra mile and we are not afraid to go left when others go right. For us, every 

challenge is an opportunity. We go above and beyond to bring anything to anywhere – whether 

by road, rail, ocean, air or any other mode of transportation. 


