
 
 
 

 

Regio utvecklar ny butik åt EKO i Nyköping 

Stockholm den 19 oktober 2022 

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat avtal om byggnation och uthyrning av en ny butikslokal för EKO 

Stormarknad (”EKO”) inom Pål Ljungs Hage i Nyköping. Efter flera byggnationer sedan förvärvet 2016, och 

nu ytterligare en ny byggnad om 8 000 kvm, nyttjas platsens potential till fullo.   

 

Regio har, tillsammans med sin lokala förvaltningspartner P&E Fastigheter, drivit utvecklings- och 

ombyggnadsprojekt inom Pål Ljungs Hage sedan förvärvet 2016. Initialt omfattade handelsområdet, som 

har ett strategiskt läge i anslutning till E4:an, 28 000 kvm handel och 10 000 kvm byggrätter. Byggnationen 

av en ny stormarknad åt EKO tar de kvarvarande byggrätterna i anspråk. Bygglov har erhållits och den nya 

butiken beräknas öppna under hösten 2023.   

 

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger: 

”När vi förvärvade Pål Ljungs Hage för sex år sedan så gjorde vi det mot bakgrund av att det var en etablerad 

handelsplats med potential för utveckling. Jag tycker att Regio, tillsammans med P&E Fastigheter, har förvaltat 

områdets möjligheter väl. Nu utvecklar vi de sista byggrätterna inom området och kan med stolthet säga att 

Pål Ljungs Hage har blivit ett komplett handelsområde med butiker, mat och service.” 

 

EKO Stormarknad är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen med visionen att erbjuda kända 

varumärken inom bland annat hus, hem, ridsport och leksaker till låga priser. De har varit verksamma i 

närmare 60 år och etableringen på Pål Ljungs Hage kommer resultera i cirka 60 nya arbetstillfällen i 

Nyköping. 

 

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping säger: 
”Roligt med ännu en spännande handelsetablering i Pål Ljungs Hage som också skapar fler jobb. Välkomna till 
Nyköping!” 
 
Maria Karlsson, näringslivschef i Nyköping, säger: 
”Driftiga och långsiktiga fastighetsägare är oumbärliga för oss som växande kommun. Vi är glada över det 
goda samarbete vi har och vill gratulera Regio till etableringen av EKO.”  
 
Jan-Christer Nilsson, P&E Fastigheter, säger: 

”Under de senaste åren har vi byggt och nyetablerat inte mindre än tre olika snabbmatsrestauranger och en 

butik för Dollarstore inom området. EKO har hela tiden varit en drömhyresgäst för att göra Pål Ljungs Hage 

komplett och ytterligare förstärka utbudet och handelsplatsen.” 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate  

t: +46 8 545 075 05  

e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com 

 

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. 

Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil 

avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en 

uthyrbar area om drygt 780 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real 

Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se 
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P&E Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i nära samarbete med sina uppdragsgivare, för att ge trygghet, hållbarhet och ett 

värdeskapande på lång sikt för alla parter. Bolaget grundades 1991 och har idag kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. 

www.poefastigheter.se 

 

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av 

inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll 

som ägare att läsa på www.ap3.se 

 

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar 

investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 

www.brunswickrealestate.com  
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