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Skanska välkomnar Trägårdh Advokatbyrå och Malmö
Stad som hyresgäster i Aura, Malmö
Två hyresgäster är nu klara i Aura, Citadellsstadens första kontorshus.
Citadellsstaden är ett nytt område på Universitetsholmen i Malmö med
bostäder, butiker, förskola och kontor.
Få stadsdelar i Malmö har haft en så intensiv utveckling som Universitetsholmen. Med
Malmö Universitet och flera byggnader utvecklade av Skanska som Hovrätten, Malmö
Live och STUDIO präglas området idag av en spännande mix av studenter, startups,
entreprenörer, kultur och näringsliv. Skanska utvecklar nu Aura som med sin tydliga
arkitektoniska profil, rymliga terrasser och gyllene tak sätter en elegant prägel på
västra Universitetsholmen.
-

Där det bor människor ska det finnas skola, förskola och livsmedelsbutiker nära, det är
grundtanken när vi bygger Malmö hållbart. Och det ska vara lätt att ta sig med cykel
eller kollektivt till det man inte har inpå knuten, till arbete, studier, kulturupplevelser
och fritidsaktiviteter. Kring Citadellsstaden växer nu fram en tät grön stadsdel med
kontor, bostäder, affärer och förskola som ger liv och rörelse stora delar av dygnet, på
smidigt läge nära Centralen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för
stadsbyggnad och service.

Skanska vill välkomna vår första kontorshyresgäst Trägårdh Advokatbyrå. Trägårdh
hyr översta planet i Aura med dubbel takhöjd och två takterrasser. Från den övre
våningen får de en inspirerande utsikt över Malmö. På entréplan och på den gröna
innergården välkomnar vi Malmö Stad genom Tritons Förskola. Båda hyresgästerna
flyttar in under våren 2019.
-

Vi ser fram emot att komma till Aura. Flytten blir ytterligare ett steg i vår pågående
expansion och i vår strävan att attrahera nöjda medarbetare och klienter säger Ola
Sellert, Trägårdh Advokatbyrå.

-

Vi är mycket glada över att få välkomna Trägårdh Advokatbyrå och Tritons förskola till
Aura. Trägårdh har stor erfarenhet av juridisk rådgivning i Öresundsregionen och står
för långsiktigt, framgångsrikt företagande. Förskolan kommer att ge 60 nya
förskoleplatser i centrala Malmö. Vi är mycket glada för att de har valt Aura som plats
för sin fortsatta utveckling säger Jessica Andersson, Skanska Öresund.

Läs mer om kontorshuset Aura på aura.citadellsstaden.se eller på skanska.se/aura.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Andersson
Uthyrningsansvarig
Skanska Öresund AB
073 - 410 14 86
jessica.andersson@skanska.se

Patrik Lundberg
Uthyrningsansvarig
Skanska Öresund AB
070 - 991 08 52
patrik.c.lundberg@skanska.se

