
 
 
 

 

Nivika bygger ny anläggning till PostNord i Värnamo 

Nivika Fastigheter AB och PostNord har tecknat ett hyresavtal avseende ny 

terminal/anläggning i Värnamo, avtalet är på 10 år. Fastigheten ligger i anslutning till väg 27 

och knutpunkten med E4:an, det s.k. Sydsvenska krysset. 

 Nivika kommer att uppföra en logistikanläggning på 1 900 kvm med terminal och tillhörande 

kontor och personalutrymmen. Lokalen kommer att hysa brev- och pakethanteringen för 

Värnamo med omnejd och cirka 60 brevbärare och chaufförer kommer att ha sin arbetsplats 

här. I hyresobjektet ingår en tomtyta på drygt 12 000 kvm. Fastigheten kommer att ha en hög 

miljöprestanda, energiförbrukningen uppfyller krav enligt Miljöbyggnad Silver och 

byggnaden förbereds för både elbilsladdare och solceller. 

Byggnationen startar under det första kvartalet 2022 och anläggningen beräknas 

inflyttningsklar under våren 2023.  

 ”PostNord är en viktig hyresgäst redan idag för Nivika och med den nya 

logistikanläggningen stärks relationen ytterligare när vi tillsammans tar fram en modern 

anläggning som möter framtidens krav på transporter, flexibilitet och effektivitet.” säger 

Niclas Bergman, VD på Nivika. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, e-post: kristina@nivika.se 
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Om Nivika 

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation 

samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot 

fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla 

fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande 

omfattning även på Västkusten, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 31 augusti 

2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6 910 MSEK, varav bostadsfastigheter och 

samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av 

fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager och 

kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas 

arbete och Bolaget hade per den 31 augusti 2021 planerade projekt med en total investeringsvolym 

om cirka 5 400– 6 400 MSEK. 


