
 
 

 

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 Tyresö samarbetar för multifunktionell 
gymnasieskola 

Hemsö och Tyresö kommun planerar en ny gymnasieskola i centrala Tyresö. 
Målsättningen är att skapa en multifunktionell gymnasiebyggnad som samtidigt 
inrymmer en rad samhällsfunktioner och blir en naturlig mötesplats för både 
gamla och unga.   

I den föreslagna multibyggnaden planeras för bland annat gymnasium, kulturcenter, 

konsthall, konsertlokal, nytt bibliotek samt en öppen familjegalleria. 

- Hemsö får här tillfälle att använda sina erfarenheter från den multifunktionella 

gymnasieskolan i Upplands Väsby för att möjliggöra ytterligare en 

multifunktionell gymnasieskola, denna gång i samarbete med Tyresö kommun 

säger Hemsös VD Per Berggren.  

 

- Det planerade gymnasiet ska byggas för att fullt ut möjliggöra en modern 

pedagogik som förbereder eleverna på att möta kraven från den allt mer 

specialiserade och kunskapsintensiva arbetsmarknaden. Det kommer också att 

inrymma ett efterlängtat kulturhus med mötesplatser för alla åldrar säger Åke 

Skoglund, Chef samhällsbyggnadsförvaltning, Tyresö kommun.  

Multihuset ska enligt förslag uppföras intill vårdcentralen i omedelbar anslutning till 

Tyresö Centrum.  

 

För vidare information vänligen kontakta 

Per Berggren, VD Hemsö Fastighets AB  08-501 170 01 

Åke Skoglund, Chef samhällsbyggnadsförvaltning, Tyresö 08-5782 92 33 

Peter Alvemur, Projektutvecklare, Hemsö   08-501 170 21 

 

 

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20  januari 2015 klockan 

08:00.  
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