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Hestia får uppdrag av
SveaReal

SveaReal har valt Hestia till att ansvara för teknisk
drift av bolagets fastighetsbestånd om 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.

SveaReals bestånd förvaltas av Newsec.
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Hyresnämnden tar vid i
Göteborg

Pandox tar över sin egen
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– Ingves om räntebeskedet
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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
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