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AP Fastigheter köper Ericssonkontor i 
Kista 
 
AP Fastigheter köper Ericssons fastighet Hekla 1 och tomträtt Hekla 2 på 
Isafjordsgatan i Kista med en kontors- och produktionsarea på totalt 65 000 kvm med 
stora utvecklingsmöjligheter.   
 
Affären innebär att AP Fastigheter köper totalt 16 byggnader varav 21 000 kvm 
kontorslokaler och 44 000 kvm produktionslokaler. Parterna skriver ett tioårigt hyresavtal för 
merparten av lokalerna. Tillträde sker 21 december, 2001. 
Med befintliga och planerade byggrätter inom förvärvat område i storleksordningen 100 000 
kvm har AP Fastigheter stora möjligheter att bidra till Kistas framtida expansion och 
förnyelse. 
- Detta är en mycket god och genomtänkt affär för båda parter, säger Per-Håkan Westin, VD 
AP Fastigheter. Ericsson fullföljer sin fokusering på kärnverksamheten och frigör kapital. AP 
Fastigheter får ett stabilt kassaflöde under tio år framöver och dessutom möjligheten att ännu 
en gång bidra till att utveckla ett mycket attraktivt kontorsområde. Vi tar med oss 
erfarenheterna från andra liknande projekt t ex Tellus vid Telefonplan, Solna Strand och 
Nacka Strand.  
Stockholms stad, KTH och olika företagsintressen har långtgående planer för Kistas fortsatta 
expansion och utveckling till stadsliknande kontors- och boendemiljö. Som ägare av det 
nyförvärvade området, som ligger mitt i centrala Kista, nära kommunikationer och med 
mycket goda utvecklingsmöjligheter, kommer AP Fastigheter under de närmaste åren att 
utveckla fastigheterna genom om- och tillbyggnader och på så sätt bidra till Kistas utveckling 
i stort. 
AP Fastigheter förvärvade i september 2000 Ericssons huvudkontor vid Telefonplan, nu 
omdöpt till Stockholm Tellus. 
 
Kontaktpersoner: 
Per-Håkan Westin, VD AP Fastigheter 
Tel: 08-566 20 510 eller 0709-681 510 
E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.se 
 
PG Sabel, Projektchef AP Fastigheter 
Tel: 08-566 20 574 eller 0709-681 574 
E-post: pg.sabel@apfastigheter.se 
 
AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 
36 miljarder kronor vid årsskiftet 2002/2003. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella 
fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige, Stockholm, Uppsala och Göteborg. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm, där drygt 70 procent av fastighetsbeståndets värde finns. Beståndet 
i Stockholm är främst koncentrerat till city och andra välbelägna områden, bl.a. Nacka Strand, Alviks 
Strand och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter i cityområdet. 
Beståndet i Uppsala domineras även det av centralt belägna fastigheter, både med lokaler och 
bostäder, bl a Uppsala Science Park och Studentstaden.  
 
Mer information om AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se.  
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