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CARLSTEINS NYA HYRESGÄSTER
HOS CERNERA
I början av december flyttar klädgrossisten Carlsteins sitt kontor till Cerneras
fastighet Näckrosen på Katrinedal. Lagret kommer fortsatt att finnas kvar i de
nuvarande lokalerna i Viared.
De nya ytorna på 460 kvm renoveras just nu för att anpassas till verksamheten.
- Vi har valt att närma oss centrum till stor del för att underlätta för
personalen. Det är ett bra pendlingsläge och ligger på några minuters
gångavstånd till lunchrestauranger och resecentrum. Lokalerna har även
en layout som passar oss, vi får den yta vi behöver och det är smidigt att ha
tillgång till förrådsutrymmen i fastigheten, säger Pierre Andersson, vd på
Carlsteins.
- Vi välkomnar Carlsteins och är glada över att ha fått ytterligare en
hyresgäst med höga krav på arbetsmiljö, säger Lars Angwald, vd för
Cernera.
Näckrosen är ett modernt företagshus, välexponerat och strategiskt beläget i
Katrinedal, Borås. Fastigheten ligger nära riksväg 40, 41 och 27. Här finns även
busshållplats med bra förbindelser samt väl utbyggda cykelvägar.
Carlsteins är en klädgrossist med affärsidén att ha allt hemma på lager och erbjuda snabba leveranser. Företaget
säljer till butiker över hela Sverige och målgruppen är bred – från baby och barn till dam och herr. Verksamheten
startade redan på 1930-talet, då under namnet Forsabolaget.

Cernera Fastigheter AB är ett av
Västsveriges största privatägda
fastighetsbolag. Bolaget verkar i
utvalda tillväxtregioner inom såväl
förvaltning som utveckling av fastigheter.
Förvaltningsvolymen uppgår till drygt
1,5 miljarder kronor och bolagets
fastighetsportfölj innehåller i huvudsak
kontors- och handelsytor. Cernera är också
en etablerad aktör inom projektutveckling
och byggnation av bostäder. Under 2017
hade bolaget drygt 150 lägenheter i
produktion och i projektportföljen finns det
närmare 2 000 byggrätter för bostäder i
olika skeden.
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