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Savills samarbetar med Bockasjö om logistikfastigheter
Savills har tecknat ett exklusivt avtal med Bockasjö AB om att arbeta med uthyrningen av deras
logistikfastigheter på Landvetter flygplats och Hisingen i Göteborg. I uppdraget ingår även Eskilstuna
Logistikpark där Bockasjö kommer att uppföra ytterligare två logistikfastigheter utöver den som
färdigställdes sommaren 2017 för Sportamore.
Uppdraget avser uthyrning av tre logistikbyggnader, varav en kan delas mellan två hyresgäster, i Landvetter
Logistikpark som är ett Joint Venture mellan Bockasjö och Swedavia. Byggnaderna, som uppförs efter att
hyresavtal tecknats, kommer att ha en uthyrningsbar yta om totalt 100 000 kvm.
I uthyrningsuppdraget ingår även Hisingen Logistikpark där Bockasjö utvecklar fem logistikfastigheter. Av
dessa fem fastigheter är en färdigställd och uthyrd i sin helhet och ytterligare en är färdigställd och uthyrd till
drygt hälften. Två logistikfastigheter är under uppförande och kommer vara klara för inflyttning under senare
delen av hösten 2018 varav en av dessa är uthyrd till 80 procent. Kvarvarande uthyrningsbar yta i Hisingen
Logistikpark uppgår till cirka 75 000 kvadratmeter.

-

I januari drog vi igång vår satsning med uthyrningstjänster inom Industri och Lager/Logistik genom
att anställa Linda Persson som är mycket etablerad och erfaren inom området och nu har vi vunnit
vårt första större uppdrag i Göteborgsområdet, säger Gabrielle Hemmerlind, Uthyrningschef på
Savills.

-

Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att arbeta med Bockasjö. Vi ser mycket fram emot att
hjälpa både vår uppdragsgivare men även hyresgäster att maximera fastigheterna efter deras
verksamheter, säger Linda Persson ansvarig för uthyrning inom Industri och Lager/Logistik på
Savills i Sverige.

-

Vi ser fram emot samarbetet med Savills och Linda Persson. Bockasjö satsar starkt och offensivt på
Västsverige med utvecklingsprojekten på Landvetter och Hisingen, Sveriges mest attraktiva
logistikregion. Att vi även säkrat mark i Eskilstuna Logistikpark ger oss möjligheten att erbjuda våra
hyresgäster och tilltänkta kunder ett ypperligt läge för Stockholm och Mälardalsdistribution. Vi är
övertygade om att Savills kommer att vara en professionell partner till oss i att erbjuda högmoderna
lagerlogistklösningar för våra nuvarande och framtida hyresgäster, säger Joakim Hedin, VD Bockasjö
AB.

Pressmeddelande

För Eskilstuna Logistikpark kommer Savills att arbeta med uthyrningen av två logistikfastigheter som
Bockasjö AB ska bygga efter att hyreskontrakt tecknats. Dessa kommer att ha en yta om 31 500
kvadratmeter respektive 27 000 kvadratmeter.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB
+46 705 215300 eller joakim@bsgr.se
Gabrielle Hemmerlind, uthyrningschef Savills i Sverige,
+46 70 168 53 04 eller gabrielle.hemmerlind@savills.se
Anders Nyström, vd och koncernchef Savills i Sverige,
+46 736 820 300 eller anystrom@savills.se
Om Bockasjö

Bockasjökoncernen bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien.
Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius. Bockasjö äger tillsammans med
tjänstepensionsbolaget Alecta, fastighetsbolaget Logistikfastigheter i Sverige AB, med en fördelning av 50 %
vardera. Idag uppgår beståndet i Logistikfastigheter i Sverige AB till ca 300 000 kvadratmeter inräknat de
fastigheter som uppförs under 2018. Läs mer på www.bockasjo.se
Om Savills
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Savills är ett av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60
länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder.
Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys och due diligence, uthyrning,
hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, projektledning och fastighetsdrift. Läs mer på www.savills.se

