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PRESSMEDDELANDE  
 

HIBAB planerar bygga ut Norra station med hus M6 
 
P & L Nordic AB planerar att etablera sig och hyra kontorslokaler på Norra 

station.  Det innebär att en ny huskropp - hus M6 - kan byggas, som en 
förtätning av kunskapsbyn intill Hässleholms resecentrum. 

 
HIBAB och dess dotterbolag Hässleholm Norra Station AB har träffat ett avtal med P & L  
Nordic AB avseende att hyra ut 678 kvm kontorslokaler i ett nyproducerat hus på Norra 

station. Avtalet syftar till att ta fram de beslutsunderlag som krävs. 
 

Hus M6 innefattar 1800 kvm , som är avsedda för kommersiella lokaler och lokaler för 
utbildning. Den uthyrbara lokalarean uppgår till 1480 kvm och 402 kvm i källarplan. 
Markplanet kan indelas i tre enheter, medan plan 2 och 3 kan indelas i två enheter. 

Källaren kan planeras efter behov. P & L har framfört att en förutsättning för hyresavtalet 
är att P & L ska ges en option att köpa hus M6 under hyresperioden. 

 
Byggstart planeras till hösten 2016, med en produktionstid på 12 månader. En 

förutsättning för byggstart är dock att kommunfullmäktige tar ställning i frågan och 
godkänner att HIBAB eller dess dotterbolag investerar 40 mnkr. 
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- Vi har under flera års tid letat efter lämpliga stationsnära kontorslokaler där vi kan 

fortsätta att expandera vår verksamhet. Tyvärr har det varit svårt i Hässleholm, men 
tillsammans med HIBAB har vi nu hittat en utmärkt lösning. Vi kommer att få moderna 

lokaler anpassade för vår verksamhet. Placeringen är perfekt för de som pendlar från 
Malmö/Lund eller Kristianstad. Norra Station och de företag som finns i området ger en 
kunskapsintensiv och kreativ miljö som garanterat gynnar vår verksamhet både idag och 

framöver. Detta gör oss till en attraktivare arbetsgivare och kommer att underlätta vår 
expansion, samt säkra vår framtid i Hässleholm, säger Niclas Gunnarsson, vd och 

delägare i P & L Nordic AB. 
 

 

- Som utvecklingsbolag ger vi företagen möjlighet att växa och bidrar till den fortsatta 
utvecklingen av Norra station. Ytterligare lokaler skapas och nya etableringar blir möjliga 
i en dynamisk miljö för företagande och lärande, säger Mats Sturesson (C), 

styrelseordförande i HIBAB. 
 

 
- Vi är glada att få fortsätta bygga ut Norra station och förstärka Hässleholm med 
kompetens, utbildning och företag som skapar fler arbeten. Norra station med 

resecentrum som närmsta granne ger bästa möjligheten för pendling och stärker stadens 
koppling till järnvägen, säger Lena Wallentheim (S), styrelseordförande i 

Hässleholm Norra Station AB. 
 

 
 
 

För mer information, kontakta:  
Niclas Gunnarsson, vd P & L Nordic AB 0451-77 44 04, 0704-62 44 04 

Kent Johannesson, vd HIBAB  0451-26 81 66, 0709-81 81 66  
Mats Sturesson, styrelseordförande HIBAB 0451-26 83 42, 0709-81 83 42 
Lena Wallentheim, styrelseordförande  

Hässleholm Norra Station AB  0451-26 83 71, 0709-81 83 71 


