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Sveriges bästa kasinon 2018
SVENSKAKASINON Här är årets bästa svenska kasinon.

Ulf Sjödin, Hans Westin & Anders Lindgren framför klassiska VK-huset i Umeå.
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Storaffär i Umeå – klassiska
fastigheter får nya ägare
AFFÄRSLIV24.. En omfattande fastighetsaffär blev klar under torsdagen. Umehem har förvärvat
AFFÄRSLIV24
fastighetsaktiebolaget Uman som äger fyra centrala fastigheter i Umeå.
Mattias Wennberg

Spara
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Affären, som innefattar Valand-huset, det klassiska VK-huset
https://affarsliv24.vk.se/plus/2620455/storaffar-i-umea-klassiska-hus-far-nya-agare
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och fastigheterna Rind 6 (Nygatan) och Audumbla 1
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(Kungsgatan-Sveagatan) genomfördes den 27 december, då
den nya ägaren övertog fastighetsaktiebolaget.
– Affären har kunnat genomföras förhållandevis snabbt, mycket
tack vare SEB i Umeå, säger Hans Westin, byggnadsingenjör, vd
och delägare i Umehem, till VK.

Nytt höghus i centrum
UMEÅ Nu kan de gamla planerna om att by…

Fastighetsaktiebolaget Uman har varit i Göran Norins släkts ägo
Annons

under lång tid, sedan 1930. Det äldsta fastighetsinnehavet i
företaget – VK-huset på Rådhusesplanaden – byggdes 1931 av

Annonser från

byggnadsﬁrman Bäckström & Strömberg som Göran Norins
morfar Johan Magnus Bäckström ägde.
- Vi har inom familjen haft ett långsiktigt perspektiv på vårt
ägande och velat bidra till stadens utveckling, säger Göran
Norin i ett pressmeddelande. Jag bedömer dock att det nu är

Rundresa Västra Amerika
med svensk guide
Swanson's Travel

lämpligt att nya krafter får ta vid och ser positivt på Umehem
som ny ägare av fastighetsbeståndet.
Tanken för de nya ägarna är att Rind 6, som i dag är en
parkeringsplats, och Rind 11, som sitter ihop med gamla VKhuset, ska bebyggas.
– Man gräver ut tomten och gör parkeringar under och bostäder

Kust till Kust svenskguidad rundresa i
S
Swanson's Travel

på, säger Hans Westin och fortsätter:
– Tillsammans med andra aktörer vill vi vara med och utveckla

MER AFFÄRSLIV24

centrum till en så attraktiv stadsmiljö som möjligt för Umeås
medborgare och andra, och då är det viktigt att lägenheter
också tillkommer, framförallt hyresrätter som saknas idag.
Vad gäller antalet lägenheter är ingenting klart för närvarande.
Det ﬁnns heller inga bygglovshandlingar klara, men
fastighetsutvecklingen planeras fortsätta i och med de nya
detaljplaner som Valand-huset och fastigheterna Rind 6 och 11
omfattas av.

Här är falluckorna inför börsåret
2019
EKONOMITELEGRAM Inledningen blir ska…

Även Ulf Sjödin, som företräder Umehem, är nöjd med förvärvet:
– Från Umehems sida är vi mycket glada över att få förvärva
detta fastighetsbestånd och erhålla förtroendet att fortsätta
förvaltningen av fastigheterna.
Ulf Sjödin menar att nytt och gammalt går att förena.

Konjunkturoro präglar stora
börssektorer
EKONOMITELEGRAM Hur kommer exemp…

– Så har vi jobbat ända sen 1980-talet. Ju ﬂer människor som
bor i centrum desto mer gagnar det även butik- och
restaurangbranscherna.
Umehems huvudägare är Anders Lindgren, byggmästare, och
Ulf Sjödin, tandläkare, samt Hans Westin, byggnadsingenjör, vd
och delägare.

Tele 2 säljer bolag i Kazakstan
EKONOMITELEGRAM Telekombolaget Tel…

FÖLJ ÄMNEN
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New York - enkelt, bekvämt och
tryggt

Just nu. Prisvärd all inclusive
Turkiet.

Upplev historiens vingslag i
Turkiet

Swanson's Travel
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Europabörser gick ned på
julafton
EKONOMITELEGRAM Det var in…

Lista: De har högst lön i
Umeå
AFFÄRSLIV24 Vem har högst lö…

Håll köket skinande
rent med 5 enkla
knep

Så fungerar
kreditkortet utan
årsavgift

ANNONS Att laga mat kan vara e…

ANNONS Eff. ränta 14,67% vid u…

Världsklass: Fem
stjärnor till Volvo
V60/S60 i Euro NCAP

Dröm om ett friare
boende

"Vad du gör är inte
var du sitter"

ANNONS Våga drömma om ett fr…

ANNONS Tobias Ahlin, Experien…

Segt att sälja nya
bostadsrätter
EKONOMITELEGRAM Över hel…

ANNONS Toppbetyg till alla nya …

Klart: Går vidare till ny
chefstjänst
PÅ NYTT JOBB Fredrik Hedvall lämnar rollen som
klubbchef på Umeå golfklubb för nytt uppdrag inom
näringslivet.
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Klart: Han blir ny chef
på Codemill
AFFÄRSLIV24 ”Det blev klart för några veckor sedan
och jag kickade i gång i tisdags.”

MEST LÄST PÅ AFFÄRSLIV24

AFFÄRSLIV24 Anrika Götas Kondis har sedan en tid tillbaka legat ute för försäljning. Nu
stänger kaféet.

Lista: De har högst lön i Umeå
AFFÄRSLIV24 Vem har högst lö…

Lista: De har högst
lön i Umeå

Storaffär i Umeå – klassiska
fastigheter får nya ägare
AFFÄRSLIV24 En omfattande fa…

AFFÄRSLIV24 Affärsliv24 har sammanställt en lista över de i Umeå med högst lön enligt
2018 års deklaration.

Klubbchef går vidare mot ny
chefstjänst
PÅ NYTT JOBB Fredrik Hedvall lämn…

Klassiskt kafé stänger ner
AFFÄRSLIV24 Anrika Götas Ko…

Årets elpriser – högst sedan
2010
EKONOMITELEGRAM Lite blåst och …

”Självklart ska det ﬁnnas en
inﬁnity-pool”
AFFÄRSLIV24 I serien "Min första affä…

Omfattande
fastighetsaffär

Ny försäljningschef på känt
Umeåföretag
AFFÄRSLIV24 Codemill har gjort klart…

”Då förstod jag att det nog
kommer gå vägen”
Ä

AFFÄRSLIV24 Klassiska fastigheter i centrala Umeå har fått nya ägare efter storaffär.
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Här är falluckorna inför börsåret 2019
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Konjunkturoro präglar stora börssektorer
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Tele 2 säljer bolag i Kazakstan
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Sju av tio tror att de gör världen bättre

09:38

SCB: Handelsnettot 4,9 miljarder

Klart: Ställer in efter konkurs
AFFÄRSLIV24 Förutom att tre anställda berörs innebär det även att juldagens festligheter
ställs in.

Flytt: Företaget
lämnar Ersboda

Så många laxar räddade proﬁlen

AFFÄRSLIV24 "Det är så mycket trafik på Formvägen att vi ibland knappt tar oss ut."

AFFÄRSLIV24 I somras genomfördes ett unikt grepp
för att öka antalet uppvandrande laxar i Vindelälven.

AFFÄRSBLOGGEN

MIN FÖRSTA AFFÄR

På gång med Jane möter

Drömmen är en
våning i New York

Polarbrödsgruppen...
janeaxelsson

AFFÄRSLIV24 Från noll till en av Umeås största mäklarbyrå på bara fyra år – första affären var
en villa på Haga.
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