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PRESSMEDDELANDE     2015-03-02 

HIBAB säljer industritomt på Krossgatan 
till Hässleholm Företagspark 
 
HIBAB överlåter sin industritomt på Krossgatan till Hässleholm Företagspark AB. Den 
nya ägaren kommer att bygga vidare på HIBAB:s vision om att skapa en företagspark och 
vill snarast uppföra industrifastigheter för små och medelstora företag. 
 
I juni 2012 projekterade HIBAB en visionsskiss för nybyggnad av företagspark på Krossgatan, 
Industriområde Läreda Nordost (Hässleholm Stoby 24:9). Visionen har legat som grund för 
avstyckning av tomt för två hus, markförvärv, fastighetsbildning, bygglov och höjdsättning av en 
areal på 12 461 kvm, vilket möjliggör en byggrätt på två hus om 1 724 kvm vardera. Markförvärvet 
villkorades med en tidsfrist om att starta byggnation inom 18 månader. 
Eftersom marknaden under 2013-2014 har varit begränsad för nybyggnation har HIBAB valt att 
inte bygga spekulativt, utan avyttrar nu istället tomten på Krossgatan tillsammans med bygglov och 
tillhörande handlingar. Överlåtelsen sker enligt bolagets affärsidé: Som utvecklingsbolag ska 
HIBAB skapa affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners. Genom 
att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet bidrar bolaget till hållbar 
utveckling och tillväxt inom Hässleholms kommun. 
Köpeskillingen för marken om 12 461 kvm är 2 100 tkr och tillträdet till fastigheten sker 2015-03-
02. 
 
Köparen, Hässleholms Företagspark AB, tänker bygga vidare på HIBAB:s visionsskiss: 
- Vi har för avsikt att snarast börja exploatera marken enligt de planer och anvisningar som legat 
till grund för HIBAB:s vision om en ny företagspark i Hässleholm. Det kommer resultera i 
industrifastigheter med hög flexibilitet och låga driftskostnader. Fastigheterna kommer att anpassas 
till både små och medelstora företag. Vi tror precis som HIBAB att dessa fastigheter kommer att 
gynna näringsverksamheten i Hässleholm, säger Thorvald Christensen och Johannes Thornberg, 
Hässleholms Företagspark AB. 
 
Bilagor: Visionsskiss för nybyggnad av företagspark samt fotomontage av Arkitektgården 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Kent Johannesson, vd HIBAB    0709-81 81 66 
Lars-Göran Wiberg (C), ordförande HIBAB  0709-81 84 07 
 

Johannes Thornberg, Hässleholm Företagspark  0705-58 95 00 
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