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På en ny halvö i Göta älv i Göte-
borg planerar Elof Hansson 
Fastigheter för ett unikt centrum 
för internationellt inriktade före-
tag, Global Business Gate. 

– Det är ett stort steg i fastig-
hetsbolagets utveckling sam-
tidigt som det stärker Göteborgs 
ställning som nav för internatio-
nell handel, säger vd Lennart 
Hedström.

Elof Hansson är ett av Göte-
borgs mest anrika handelshus 
och har bedrivit internationel-

Hansson ägs av en allmännyttig 
stiftelse vars syfte är att stödja 
akademisk utbildning och forsk-
ning inom kommersiella sektorn. 
I Elof Hansson-koncernen ingår 

fastigheter. Så det är ett natur-
ligt steg att Elof Hansson Fastig-
heter nu satsar på att utveckla 
och investera i en fastighet i form 
av ett kluster inriktat på interna-
tionell handel i Göteborg: Global 
Business Gate.

– Vi verkar i en stad vars histo-

Global Business Gate öppnar 
för världen på halvö i Göta älv

ria, nutid och framtid känneteck-

Global Business Gate är det som 
att en pusselbit faller på plats, 
med stort värde för oss som in-
vesterare, men även för staden, 
säger Lennart Hedström, vd för 
Elof Hansson fastig heter.

Ny halvö och blandstad

uppföras på en ny halvö som 

Göta älv. Platsen ligger centralt 
i Göteborg vid det spännande 

Här planeras för en blandstad 
med bostäder, arbetsplatser och 
kulturupplevelser, vilket skapar 
liv och rörelse i området utanför 
normal kontorstid, och där Global 
Business Gate kan bli symbol-
byggnad för Göteborgs interna-
tionella näringsliv. 

– Läget är perfekt vid vattnet, 
nära till kommunikationer och 
de attraktiva stadsdelarna Linn é 
och Haga. Vi hoppas också att 

den planerade linbanan över till 
Hisingen kommer att ansluta 
här, säger Lennart Hedström.

Han har en bakgrund inom två 
av Göteborgs tre science parks, 
Lindholmen och Johanneberg, 
och har på nära håll sett hur ge-
nomtänkt utformning av fysiska 
mötesplatser påverkar innova-
tionskraft och utveckling positivt.

– Den samverkan mellan nä-
ringsliv, akademi och samhälle 

holmen är unik. Det handlar inte 
bara om att ha ett schysst kon-
tor, utan framför allt om innehållet  
som skapas i platsens ekosys-
tem. Idéer, samarbeten och inte 
minst kompetensförsörjning, sä-
ger Lennart Hedström.

Hoppas på invigning 2021

små och stora företag med den 
gemensamma nämnaren att de 

rer och tjänster kring dem, som 

marknadsföring och IT. Inom 
Global Business Gate skapas 
även förutsättningar för lägenhe-
ter för ”expats”, det vill säga per-
soner som tillfälligt är i Sverige 
och arbetar. I bottenvåningarna 
på Global Business Gate skapas 
utrymme för ser vice, restaurang-
er, kulturverksamhet samt öpp-
na platser för möten, samtal och 
kunskapsutbyte.

antal avsiktsförklaringar med 
intresserade företag för aktivt 

deltagande i planeringsproces-
sen. Om allt går enligt planerna 
kommer Global Business Gate 
att invigas i samband med sta-

– Att vara med och driva ett så-
dant här projekt framåt, med god 
lönsamhetspotential och samti-
digt skapa nya mötesplatser och 

med vad Elof Hansson står för. Vi 
är globala och har entreprenörs-
anda och upptäckarglädje i vårt 
DNA, säger Lennart Hedström. 
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Elof Hansson Fastigheter

utvecklar, äger och förvaltar i huvudsak kommersiella fastigheter samt 
investerar i nya projekt. 
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