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Wihlborgs hyr ut till Element Logic på Ideon i Lund
Teknik- och intralogistikföretaget Element Logic flyttar sommaren 2022 sitt
huvudkontor till Nya Vattentornet 2 (Node). Avtalet omfattar 1 300 kvadratmeter och
ska möta det växande företagets behov av attraktiva lokaler och ökad synlighet.
Element Logic designar, implementerar och levererar ett brett utbud av automatiserade
lagerlösningar med utgångspunkt i AutoStore för företag i olika storlekar och från olika
branscher. Företaget har idag kontor på tolv olika platser i Europa.
Element Logic har växt kraftigt de senaste åren och flyttar nu sitt huvudkontor från
Traktorvägen till Mobilvägen i Lund. De nya lokalerna ska vara attraktiva för såväl befintliga
som potentiella medarbetare, och representativa för besökande kunder.
I Nya Vattentornet 2 finns bland annat Sigma Connectivity, Schneider Electric och Regin, ett
svenskt bolag som utvecklar smarta och automatiserade lösningar för att spara energi i
fastigheter. I intilliggande byggnader finns Ericsson, Sony och Cellavision.
-

Flytten av vårt huvudkontor till våra nya lokaler på Mobilvägen i Lund är ett naturligt
nästa steg i vår utvecklingsresa. Wihlborgs har varit lyhörda för våra önskemål och
det känns mycket inspirerande att sammanföra kunder, leverantörer och medarbetare
i nya fräscha lokaler, säger Thomas Karlsson, Managing Director på Element Logic.

-

Element Logic blir med sin innovativa teknikprofil ett välkommet tillskott på Ideon.
Med flera bolag i liknande branscher i omgivningen finns goda möjligheter till
nätverkande, erfarenhetsutbyte och samarbete. Här finns dessutom ett bra
serviceutbud och goda förbindelser som underlättar för pendling, säger Ulrika
Hallengren, vd för Wihlborgs.
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Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i
Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.
Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

