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Property Partner får uppdrag av Regio
Publicerad den 5 Februari 2016

BOLAG Property Partner får i uppdrag att ansvara för den tekniska förvaltningen
av de fastigheter i Uppsala och Södertälje som förvärvats av Regio (som ägs av
Sveafastigheter och AP3). Uppdraget omfattar cirka 40 000 kvadratmeter kontors-
och handelsfastigheter.

- Att Property Partner återigen vinner en upphandling i konkurrens med flera andra aktörer är ett
bevis för att vi gör rätt. Nu får vi förtroendet att tillsammans med en ny ägare utveckla ett
samarbete. Det är mycket inspirerande, säger Marcus Gärdebrandt, vd på Property Partner.

Förvaltningskoordination har bistått Regio i urvals- och upphandlingsprocessen avseende teknisk
förvaltning. Real Value Management är utsedd Asset Manager.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se (mailto:nicklas@fastighetssverige.se)
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