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Hedern Fastigheter förvärvar i centrala Örnsköldsvik 
                                          
Örnsköldsviks stad utvecklas och erbjuder spännande investeringsmöjligheter. 
Nu kliver en ny engagerad fastighetsaktör in på marknaden. 

 
Från och med 1 oktober blir Hedern Fastigheter huvudägare till fyra  
fastigheter i Örnsköldsviks absoluta citykärna. Backmans Fastighets- & 
Företagsutveckling AB, tidigare ensam ägare, är fortsättningsvis delägare 
genom ett samägt bolag i de berörda fastigheterna, vilka omfattar drygt  
10.000 m2. Fastigheterna ligger samtliga i direkt närhet till Stora Torget  
och innehåller en blandning av kontor, butiker samt bostäder.  
 

- Vi är väldigt nöjda med att få förtroendet att förvärva dessa otroligt  
fina fastigheter. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med 
Backmans fortsätta utveckla Örnsköldsvik, en stad som vi länge sett  
fram emot att få etablera oss i, säger Pernilla Åhlin, VD i  
Hedern Fastigheter.  
 

Fastigheterna kommer även fortsättningsvis att förvaltas av Backmans 
Fastighets- & Företagsutveckling AB som blir en garant för kontinuitet och  
lokal närvaro på plats.  
 

- Det här känns både spännande och roligt! Vi är glada och stolta över att 
kunna locka ett starkt fastighetsbolag till Örnsköldsvik, säger Ragnhild 
Backman, vd Backmans Fastighets- och Företagsutveckling AB. Det är ett 
viktigt steg i vår ambition att stärka våra möjligheter att fortsätta 
utveckla stadens centrala delar med fler mötesplatser som bidrar till en 
livfullare stadskärna. 

 
Hedern Fastigheter är ett av Sundsvalls större privata fastighetsbolag. 
Bolaget, som har sitt säte i staden, äger och förvaltar drygt 119.000 m

2
 bostäder och lokaler. 

Marknadsvärdet beräknas uppgå till nästan 1 miljard kronor och antalet anställda till ca 20 personer. 
Hedern Fastigheter ingår i en koncern med drygt 260 anställda och en omsättning på drygt 400 Mkr. 
 
Backmans Fastighets- och Företagsutveckling AB är ett privatägt familjeföretag som utvecklar och  
förvaltar fastigheter i Örnsköldsvik. Förutom det egna fastighetsbeståndet förvaltas ett antal fastigheter  
på entreprenad åt utomstående kunder. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik. 
 

Rådgivare till säljaren har varit Nordier Property Advisors. 
 
För ytterligare information: 
Ragnhild Backman, Vd Backmans, tel. 0660-185 75, 070-551 85 75, rb@backmans.se 
Pernilla Åhlin, Vd Hedern Fastigheter, tel. 070-345 12 53, pernilla.ahlin@hedern.se 


