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Nyheter  Fastighetsmarknad  Property Partner får uppdrag av Regio

Property Partner får
uppdrag av Regio

Property Partner har fått i uppdrag av
Sveafastigheter och AP3s bolag Regio att ansvara
för den tekniska förvaltningen av de fastigheter
som bolaget köpte i Uppsala och Södertälje tidigare
i veckan.

Portföljen, som förvärvades av Aberdeen,
innehåller åtta handels- och kontorslokaler. Totalt
omfattar de 38 000 kvadratmeter.

Förvaltningskoordination har bistått Regio i
urvals- och upphandlings-processen avseende
teknisk förvaltning. REAL Value Management är
utsedd Asset Manager.
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Akka genomför sin tredje
affär

Förlänger granskning av
Rikshem – igen

Amasten rekryterar från
Aberdeen

Hemsö förvärvar för 762
miljoner

Politiken är viktigast!

Kommer överens efter
strandning

Rekryterar studiochef från
White

Hyror över 7000 kronor inte
orimligt i år

Serneke rekryterar i
Stockholm

Norrporten förlänger i Luleå

Property Partner får
uppdrag av Regio

ÅF tecknar ramavtal med
Stockholm

Diös rekryterar retailchef

Vasakronan över 100
miljarder i fastighetsvärde

”Social housing leder till
ökad segregation”

Infrastrukturen –
samhällets blodomlopp

Infrastruktursatsningar
måste vara
samhällsekonomiskt
effektiva med hänsyn taget
till social, ekonomisk och

miljömässig hållbarhet. Genom att satsa på
framtidens infrastruktur kan man frigöra
kreativitet och innovationskraft i samhället.
Hur ska vi nå de transportpolitiska målen till
2030 och 2050?

De bostadspolitiska
samtalen har inletts

Utgår man från vad
representanter från de olika
partierna tar med sig in i de
blocköverskridande
bostadssamtal som inleds på

måndagen, kan man tänka sig att det blir en
del hetsiga diskussioner. Här följer ett axplock
av vad partierna framfört i bostadsdebatten
den senaste tiden.

Nyheter Börs Norr Podcast Studenter Branschnytta Jobb

En av de förvärvade fastigheterna. Foto: Property Partner.
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