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Nyheter  Fastighetsmarknad  Handel  Newsec tecknar avtal med Coop

Newsec tecknar avtal med
Coop

Newsec och Coop Fastigheter har tecknat ett
förvaltningsavtal om en fastighetsportfölj med
cirka 35 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan
uppgår till cirka 225 000 kvadratmeter spridda i
landet.

Uppdraget startar 1 oktober och löper under drygt
tre år, och omfattar kommersiell, administrativ och
teknisk förvaltning samt uthyrning.

Förvaltningskoordination AB har bistått Coop
Fastigheter i urvals- och upphandlingsprocessen.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Newsec
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SENASTE NYTT

Forhaug och Persson till
Hufvudstadens styrelse

Bygger kontor i Lund

Riksbanken sänker räntan

Kilenkrysset köper och säljer

Tecknar ramavtal med
Vattenfall

Hemsö förvärvar i Södertälje

Vad gör Riksbanken?

Växande tro på stigande
bopriser

Vill bygga på höjden i
Skärholmen

Bygger bostäder vid
golfklubb

Rikshem köper för 1,1
miljarder

Dansk arkitektbyrå öppnar i
Malmö

Öppna väggar till
Södermalm

Bostadsbyggandet ökar i
väst

Förvaltar åt Secore

Uppsala växlar upp
I Sveriges fjärde största stad
har man växlat upp
byggtakten till 3 500 nya
bostäder om året – bland
annat för att kunna ta emot

de nyanlända flyktingar och
ensamkommande barn som kommer till
Uppsala.
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