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Kungsleden hyr ut 4 000 kvm i Burlöv, Malmö till 
Malmö Padel 
Malmö Padel kommer att etablera en ny padelhall i Kungsledens fastighet i Burlöv i 
Skåne och har skrivit ett hyresavtal om 10 år. Den nya padelhallen kommer att öppna 
under våren 2022.  

 
Malmö Padel kommer att erbjuda en modern och exklusiv padelhall med både ute- och 
inomhusbanor samt omklädningsrum på en yta om 4 051 kvm i Kungsledens fastighet Tågarp 20:81, 
Burlöv på Lommavägen 39. 

”Vi har upplevelsen i fokus och vårt mål är att erbjuda en plats dit människor kommer för att både 
utöva världens roligaste sport och för att träffa vänner. Nu är vi redo att ta detta framgångsrika 
koncept till Malmö och tycker att Kungsledens fastighet i Burlöv passar oss utmärkt”, säger Daniel 
Hansson VD Malmö Padel.  

Hyresvärdet per år uppgår till 4,2 miljoner kronor och den totala uthyrningsgraden för fastigheten 
blir cirka 85 procent.  

”Vi är väldigt glada över det stora intresset för fastigheten i Burlöv och det känns extra roligt att få 
hyra ut till ett företag som erbjuder padel, en sport som fått ett explosionsartat genomslag som 
populär motionssport i Sverige”, säger Ulrica Sjöswärd, Regionchef i Göteborg/ Malmö.  

 

For mer information, vänligen kontakta: 

Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö, Kungsleden, 073 803 12 09, 
ulrica.sjosward@kungsleden.se 
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se 
 

 
Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva 
och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig 
fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2021 ägde vi 207 
fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 42 539 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large 
Cap. Läs mer på www.kungsleden.se 
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