
 
 

 

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 tecknar nya hyresavtal i Lund och Hässleholm 

Hemsö Fastighets AB har tecknat fyra nya hyresavtal på totalt 6600 kvadratmeter 
för skollokaler i S:t Larsparken i Lund samt i Hässleholm. De nya hyresgästerna 
är Kids2Home, Lunds kommun, Kunskapsskolan och Internationella Engelska 
skolan. 

De nya hyresavtalen gäller tre byggnader i S:t Larsparken i Lund samt lokaler i 
Hässleholm.  

- Ett av Hemsös viktigaste områden är att erbjuda lokaler som är anpassade för 
skolverksamhet därför känns det mycket bra att välkomna våra nya 
hyresgäster. S:t Larsparken i Lund utmärker sig som ett campusområde och vi 
märker att det är attraktivt för skolor att etablera sig där, säger Fredrik 
Alvarsson, Regionchef Syd på Hemsö. 

Avtalen omfattar skollokaler på nedanstående fastigheter: 

 S:t Larsparken byggnad 18 i Lund hyrs ut till Kids2Home på ett 20-årigt 
hyresavtal och omfattar 650 kvadratmeter. Lokalerna byggs samtidigt om till 
förskola med planerad inflyttning hösten 2015. 

 S:t Larsparken byggnad 19 i Lund där hyresavtalet med Kunskapsskolan 
utökas. Hemsö kommer att göra en om- och tillbyggnad för uthyrning till 
Kunskapsskolan på ett 16-årigt avtal. Utbyggnaden är på 980 kvadratmeter och 
läggs till de nuvarande 1750 kvadratmeter som Kunskapsskolan hyr. Hela 
projektet planeras vara färdigställt i början av 2016. 

 S:t Larsparken byggnad 86 hyrs ut till Lunds kommun på ett 18-årigt avtal. Inför 
uthyrningen gör Hemsö en ombyggnad till en förskola om 1700 kvadratmeter. 
Inflyttning planeras till början av 2016. 

 Lokaler på fastigheterna Hässleholm Intendenten 1 och 2 hyrs ut till 
Internationella Engelska Skolan på ett 18-årigt hyresavtal. Uthyrningen omfattar 
3270 kvadratmeter och inkluderar en ombyggnad för att anpassas till skolans 
verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2015. 
 

Fastigheter för skolverksamhet utgör cirka 30 procent av Hemsös bestånd. 
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