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Wihlborgs bygger ny anläggning åt Nederman i
Helsingborg
På fastigheten Rausgård 21 i södra Helsingborg kommer Wihlborgs att uppföra en ny
tillverknings- och logistikanläggning på 25 000 kvadratmeter åt miljöteknikföretaget
Nederman. Hyresavtalet gäller 20 år och anläggningen väntas tas i bruk i mars 2024.
Nederman är en världsledande leverantör och utvecklare av produkter och lösningar inom
miljöteknik, främst luftfiltrering. Bolaget har 2 200 anställda i 25 länder med huvudkontor i
Helsingborg.
Förutom lager, produktion och kontor kommer Nederman i den nya anläggningen att etablera
ett innovationscenter med fokus på produktutveckling och innovation för förbättrad industriell
luftfiltrering, ett nytt testcenter, samt ett showroom för att demonstrera bolagets produkter
och lösningar.
Projektet innebär att två av tre byggnader på fastigheten rivs. Den totala investeringen
för Wihlborgs uppgår till cirka 420 miljoner.
-

Jag är stolt över att ta nästa steg i vår framgångsrika utveckling och att det sker
i Helsingborg, där vi också grundades. Jag ser fram emot att fortsätta att bygga
vår världsledande position tillsammans med våra medarbetare. Med den nya
anläggningen får vi de bästa förutsättningarna att utveckla och synliggöra vår
verksamhet, säger Sven Kristensson, vd för Nederman.

-

Nederman har en lång historia i Helsingborg och det är glädjande att bolaget
ser stadens styrkor och väljer att fortsätt att investera och utvecklas här. Jag ser
fram emot att se hur fastigheten och därmed hela närområdet får ett lyft till gagn
för Nederman, men också för Helsingborg, säger Peter Danielsson,
kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

-

Vi är mycket glada över att få bygga en ny anläggning till Nederman och all den
spännande verksamhet som ska bedrivas här. När vi nu river uttjänt bebyggelse
och moderniserar en lågexploaterad fastighet får hela området dessutom en
skjuts i positiv riktning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

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 50 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr.
Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
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