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Holy Greens flyttar in i The Point 
på Hyllie 

 
I april 2020 öppnar Holy Greens restaurang i kontorshuset The Point på Hyllie i 

Malmö. Restaurangen blir en viktig pusselbit i servicen till The Points hyresgäster 

och till övriga kontor och bostäder i närheten.  

The Point ligger mitt på Hyllie Stationstorg och är den sista etappen i projektet 

Point Hyllie. I huset förväntas många människor ha sin arbetsplats och en 

restaurang som Holy Greens förstärker ytterligare husets möjligheter att spela en 

central roll i utvecklingen av Hyllie. 

– Det känns fantastiskt roligt att vi, tillsammans med Annehem, har fått 

möjligheten att öppna en restaurang på Hyllie. Särskilt roligt är det så klart att 

vi kommer att få förvalta en viktig yta i The Point. Med tanke på alla människor 

som både bor och jobbar på Hyllie ser vi det som en given plats att etablera 

vår verksamhet med nyttiga och hållbara sallader. Området med sin moderna 

stadsplanering förkroppsligar samma typ av framåtanda som både vi och 

Annehem står för, säger David Egonson, VD och medgrundare på Holy 

Greens. 

Holy Greens blir ett bra komplement till befintliga restauranger på Hyllie. 

Serveringen kommer att ligga på hörnan Hyllie Boulevard/Hyllie Allé och ha 

servering i bottenvåningen av The Point.  

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Holy Greens till en av de bästa 

ytorna i The Point. Deras verksamhet blir ett bra komplement till den service 

Quality Hotel View erbjuder och kommer ge ett stort mervärde till The Points 

hyresgäster, säger Pia Andersson, VD på Annehem.  

 

Annehem Bygg & Projekt AB är ett dotterbolag inom Peabs affärsområde 

Projektutveckling och ansvarar för utveckling av kommersiella fastighetsprojekt i 

Öresundsregionen. Projektet The Point samt det intilliggande hotellet Quality Hotel 

View ägs gemensamt av Peab och Volito.  

 

Illustration: Comotion  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Pia Andersson, VD Annehem, mobil: 0705-906164,  

Elin Fasth, kommunikationsansvarig Annehem, mobil: 0725-33 54 81 

 
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda 

och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i 

Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. 

Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm. 


