
 
 

 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för 
äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa 
fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern 
för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och 
starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 26 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% 
och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se 
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Hemsö och AF Bygg uppför ny vårdfastighet och 
mötesplats i Sannegården på Hisingen 

Hemsö har tillsammans med AF Bygg Göteborg AB fått en 
markanvisning i Sannegården på Norra Älvstranden. Avsikten är att 
bygga en helt ny vårdfastighet och mötesplats.  

Fastigheten kommer att uppföras i sex våningsplan inklusive garage. Ett våningsplan 
är planerat för LSS-bostäder samt gemensamhetsytor.  Flera plan är planerade för 
service och vårdverksamhet. På entréplanet kan utrymme skapas för butiker och andra 
verksamheter.  

- Tillsammans med AF Bygg får vi möjlighet att bygga en flerfunktionell 
vårdfastighet i ett attraktivt läge med mycket goda förutsättningar för att bli en 
naturlig mötesplats i Sannegården. Investeringen stärker dessutom Hemsös 
närvaro i Göteborg säger Joachim Hult, Regionchef Väst, Hemsö.  
 

Vårdfastigheten kommer att få en uthyrningsbar yta på cirka 4100 kvadratmeter och 
beräknas stå klar under tredje kvartalet 2016. Göteborgs kommun kommer att teckna 
hyresavtal på delar av ytan. Fastigheten kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad 
Silver. Planerad byggstart är andra kvartalet 2015.   
 

För vidare information vänligen kontakta 

Joachim Hult, Regionchef Väst, Hemsö    031-730 54 01 
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