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Wästbygg bygger Sportcenter i Lund åt Hemsö
Wästbygg har tecknat avtal med Hemsö Fastighets AB om att bygga ett Sportcenter i Lund, en 6 500 
kvm stor anläggning med gym, idrottshall, gruppträningssalar, padelbanor och garage. Ordervärdet 
uppgår till cirka 100 mkr.

Hyresgäst i lokalerna blir Nordic Wellness som, förutom att driva gymmet och padelhallen, kommer att 
upplåta lokaler för idrottsundervisning till närliggande skolor samt till föreningsverksamhet.

Anläggningen ska uppföras i norra delen av S:t Larsparken i Lund och kommer att fungera som en 
entrébyggnad in till parken från norr. Den har därför utformats med hänsyn till parkens natur- och 
kulturvärden samt till omkringliggande bebyggelse. För att ytterligare förstärka anläggningens 
miljöprofil ska den certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Byggstart planeras till december 2021 och 
den ska vara klar för inflyttning i januari 2023.

– Vi tackar Hemsö för uppdraget. Sportcentret är en fin och genomtänkt anläggning som vi ser fram 
emot att få bygga. Detta blir vårt fjärde kommersiella projekt på kort tid i region Syd, vilket vi ser som 
ett gott betyg på den satsning vi nu gör inom detta segment på marknaden kring Malmö och Lund, 
säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest 
expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar 
bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid 
med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, 
Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i 
Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och 
bolaget har 310 anställda.
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