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PRESSMEDDELANDE  
 

HIBAB tecknar entreprenadkontrakt för ombyggnad av 

Havremagasinet 
 
Göinge Bygg och Fastighets AB är utsedda som generalentreprenör och utför 
ombyggnaden av Hässleholms första höghus till moderna kontor för 42,75 mnkr. 

 
Entreprenaden omfattar in- och utvändig renovering av 4 000 kvm med ombyggnad av 

samtliga sex plan till kontor samt renovering och ombyggnad av källare.  
Ombyggnaden ska utföras med stor försiktighet, varsamhet och omsorg med hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska arv. Byggstart planeras till september 2016, med en 

ombyggnadstid på 12 månader.  
 

- Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att tillsammans med HIBAB genomföra 
ombyggnaden. Havremagasinet är en historisk byggnad och vi har lagt ned åtskilliga 
timmar och arbetat med stort engagemang och omtanke i vårt anbudsförfarande. Det är 

därför extra roligt att detta gett resultat och att vi som lokalt företag i tuff konkurrens 
kunnat dra det längsta strået. Det visar på vårt och våra lokala leverantörers 

konkurrenskraft. Vi ser med tillförsikt och glädje fram emot byggstarten, säger Roger 
Svensson, vd för Göinge Bygg och Fastighets AB. 
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Hösten 2017 kommer kommunens barn och utbildningsförvaltning, IT-avdelning och 
fritidsförvaltning flytta in i nya moderna kontor för 126 arbetsplatser.  

 
- En placering på Havremagasinet ger kommunen flera lokalmässiga fördelar.  
Bland annat möjliggör det för kommunen att samla barn och utbildningsförvaltningens 

centrala administration till en och samma lokalisering, vilket effektiviserar och underlätta 
förvaltningens arbete. Dessutom kommer närheten till kommunens IT-avdelning och 

fritidsförvaltning att skapa ytterligare synergier då man i många fall har stor nytta av 
varandras kompetenser och funktioner. Viktigast är dock att vi får tillgång till lokaler som 
ger kommunens anställda en inspirerande och bra arbetsmiljö.  

Vi är därför många som med förväntan och glädje ser fram emot att under nästa höst få 
flytta in i nya och moderna kontorslokaler, säger Tobias Oscarsson, lokalförsörjare, 

tekniska förvaltningen. 
 
- Som utvecklingsbolag får vi efter 15 års förvaltning, äntligen möjlighet att investera och 

för lång framtid bevara denna kulturhistoriska byggnad som är en av Hässleholms äldsta. 
Fastigheten utgör en del av stadsdelen ”Norden” som sträcker sig från resecentrum till 

Havremagasinet. Investeringen inbjuder till ytterligare  satsningar och att nya etableringar 
i stadsdelen kan ske, säger Mats Sturesson (C), styrelseordförande i HIBAB. 
 

 
 

För mer information, kontakta:  
Roger Svensson, vd Göinge Bygg  0451-38 38 87, 0708-20 22 87 
Tobias Oscarsson, lokalförsörjare TF 0451-26 60 35, 0723-93 84 83 

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

 


