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Hestia får drifta Svearealbeståndet
Publicerad den 12 Februari 2016

BOLAG Hestia får uppdraget att ansvara för teknisk drift av Svearealbeståndet,
omfattande 62 fastigheter med en yta om 580 000 kvadratmeter.

Beståndet består av kontors-, industri- och logistikfastigheter i Helsingborg, Lund, Malmö, Borås,
Norrköping, Linköping, Motala och Stockholmsområdet.

Uppdraget för har resulterat i nyanställning av cirka 15 medarbetare på Hestia i södra och mellersta
Sverige.

Ansvarig för upphandlingen har varit Ove Nordqvist vid Förvaltningskoordination AB. 

Sveareals bestånd ägs av Starwood och förvaltas av Newsec.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se (mailto:maria@lokalnytt.se)
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Newsec på Branschguiden
Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe –
erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett
helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Capital Markets, Leasing,
Asset & Property Management, Valuation & Advisory och Corporate
Solutions. 

Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Idag har bolaget över 600 medarbetare fördelade på
ett 20-tal kontor runt om i norra Europa. Newsec genomför årligen tusentals uppdrag och
förvaltar över 1 500 fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och
djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra
Europa. 

Sedan 2001 har Newsec två gånger per år publicerat Newsec Property Outlook som är en
översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar...

Läs mer om Newsec på Branschguiden (http://www.fastighetssverige.se/branschguiden/Newsec)

 Skicka denna artikeln till e-post (http://www.fastighetssverige.se/skicka_artikel/19984)
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Branschguiden

Branschguiden innehåller ett
stort antal företag inom
fastighetsbranschen som kan
hjälpa just ditt företag. Till
exempel Gernandt &
Danielsson

(http://www.fastighetssverige.se/branschguiden/Gernandt%20%26%20Danielsson)
Till Branschguiden »
(http://www.fastighetssverige.se/branschguiden)
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Läs online »
(http://www.fastighetssverige.se/magasinet)

Söker ni lokal?

Lokalnytt.se
(http://www.lokalnytt.se)
den marknadsledande sajten
för dig som söker ny lokal till
din kommersiella
verksamhet.

(http://www.lokalnytt.se)

Nordiska nyheter

Nordic Property
News

(http://nordicpropertynews.com)
är fastighetsnyheter från hela
norden och nyhetsbrev som
skickas ut internationellt varje
fredag. 
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