
 

 

 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i 
Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. 
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda 
värde uppgår till 55,2 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq 
Stockholm, Large Cap.  
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PRESSMEDDELANDE  
 

Wihlborgs bygger anläggning åt Rollco i Helsingborg 

 
Wihlborgs har tecknat avtal med industriföretaget Rollco om att uppföra en ny 

anläggning på 3 600 kvm på Snårskogen 5 på Väla Norra. Anläggningen kommer att 

stå klar sommaren 2024 och hyresavtalets första hyresperiod är på tio år. 

Helsingborgsbaserade Rollco är specialiserat på produkter för linjära förflyttningar och 

automationslösningar. Sedan 2012 ägs Rollco av den svenska börsnoterade 

teknikhandelskoncernen Addtech.  

Rollco, som varit hyresgäst hos Wihlborgs sedan 2010, har haft en långvarig positiv tillväxt 

och därmed behov av större ytor. Den nya byggnaden kommer att bestå av 1 400 kvm 

kontorslokaler och 2 200 kvm produktions- och lagerlokaler och certifieras enligt 

Miljöbyggnad silver.  

Den totala investeringen uppgår till 78 Mkr.  

- Vi är mycket glada över att snart få flytta in i de nya lokalerna. Rollcos fokus är att på 

ett hållbart sätt ge bästa möjliga service till våra kunder. Genom den nya effektivt 

planerade miljöbyggnaden och Wihlborgs fastighetsförvaltning, kommer Rollco kunna 

fortsätta utvecklas långsiktigt, ta ansvar för miljön och stärka kundrelationerna 

ytterligare, säger Johan Brinck, vd för Rollco.  

 

- Vi är glada att få vara med på Rollcos fortsatta tillväxtresa och att vi nu kan 

komplettera vårt bestånd i Helsingborg med ytterligare en modern och flexibel 

anläggning. Det är dessutom i ett mycket attraktivt område med närhet till E4, E6 och 

goda kollektivtrafikförbindelser, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.  
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För ytterligare information kontakta: 

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95 

Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73 

 


