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Colliers förmedlar nya lokaler till
Arkitektkopia
Colliers International har förmedlat nya kontors- och produktionslokaler åt
Arkitektkopia AB i Högsbo, Göteborg. Fastighetsägaren Husvärden förvärvade
lokalen vakant där det tidigare hade bedrivits tryckeriverksamhet och under
2013 gav Husvärden ett riktat uthyrningsuppdrag till Colliers International.
Arkitektkopia har tecknat avtal om totalt ca 5 200 m² med både kontor- och
produktionsytor dit de konsoliderar sin verksamhet i Göteborg. Arkitektkopia
är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen med
helhetslösningar bestående av tjänster, applikationer och tryck.
Fredrik Jagersjö, Projektledare Uthyrning på Colliers säger: - "Vi är väldigt
glada över att vi har lyckats hjälpa Arkitektkopia och Husvärden på ett
framgångsrikt sätt. Det har varit en omfattande process som har involverat många
personer hos samtliga parter. Att vi har lyckats komma överens med ett företag
som behöver just denna typ av verksamhetsspecifik lokal gör att affären känns
extra speciell och har varit mycket intressant att arbeta med".
Gunnar Duintjer, VD på Arkitektkopia säger: - " För att förbättra och
effektivisera produktionen och kunna ge ett ännu bättre kunderbjudande så var
flytt till en lokal som rymmer hela Arkitektkopias verksamhet nödvändig.
Husvärden har under processen visat stor förståelse för Arkitektkopias behov och
samarbetet med Colliers, som förmedlat affären, har fungerat på ett utmärkt sätt.
Husvärden kunde erbjuda en lokal som motsvarade våra höga krav både för
produktion, lager och kontor i ett för oss gynnsamt geografiskt läge".
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OM COLLIERS INTERNATIONAL
Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster
med mer än 13,500 anställda på 482 kontor i 62 länder. Som ett dotterbolag
till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av
tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala
verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och
tillgångsförvaltning, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och
värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den
senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company
rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella
fastighetsrådgivaren i världen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som
är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning,
förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med
kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser
vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den
kommersiella fastighetsmarknaden.
För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se
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