
Fantastiska lokaler

Byggnads AB Bröderna Persson är ett familjeägt fastighetsbolag i tredje generationen. 

Vi äger fastigheter i Kristianstad, Sölvesborg, Ystad och Helsingborg.  

Förvaltningen av fastigheterna i Kristianstad och Sölvesborg sköts från Kristianstad. 

Vårt fastighetsbestånd består av bostäder, butiks- och kontorslokaler i Skåne och Blekinge. 

Med personlig kundkontakt jobbar vi för långsiktiga relationer och hög service till alla våra  

hyresgäster.Vi anser att goda och långsiktiga kundrelationer ger grunden till tillväxt och trygghet.

Söker du kontors- eller butikslokaler har vi flera  
centrala fastigheter med lokaler i olika storlek.

Byggnads AB Bröderna Persson
Tel: 044-21 59 10 • Fax: 044 - 12 59 40

mail: info@brpersson.com

Kontakta oss

Kvarnen - moderna kontor med anor

Flexibla kontorslösningar

Ett helt våningsplan rymmer hela 2000m2 som kan användas  

i sin helhet eller delas upp till olika hyresgäster.

Eftersom huset stomme är ett pelar-bjälklag system innebär 

det att det finns en stor flexibilitet i valet av utformning av  

nya lokaler.

Försäkringskassan

Kristianstad Kommun

Skatteverket

Pensionsmyndigheten

Grant Thornton 

Sweco

Restaurang och Konferens Kvar-

nen

ÅF AB

Atea AB

Off Clinic AB

Telisol AB

Miroi i-Learning

Metria AB

T&T Information AB

Kriminalvården

Forex Bank AB

Säkra AB

Radix Kompetens AB

Infako AB

St Lukas i Kristianstadbygden

Plusshus AB

Götalands Fastighetsförvaltning

Samordningsförbundet Slåne 

Nordost 

Dreamwork Scandinavia AB

Iggesund Paperboard AB

Taknikinformation I Krokom AB

Jobteam AB

Hyresgäster på Kvarnen 



Den första kvarnbyggnaden på Barbacka byggdes i slutet 

av 1870-talet av Mårten Persson. Sedan Mårten Perssons 

Valskvarn 1991 stängdes för gott har fastigheten utveck-

lats till en levande och väl fungerande kontorsfastighet. 

Lokalerna präglas av flexibilitet och modern design som 

tar tillvara charmen som den historiska byggnaden  

erbjuder. Hyresgästerna kan njuta av gott inomhusklimat  

med vackra fönster och modern ventillation som tillsam-

mans med bra material skapar en unik kontorsmiljö mitt i 

den växande stadens mest centrala delar. Fiberanslutning 

med nod i fastigheten 

garanterar snabb digital 

kommunikation. 

Bröderna Persson är en 

lyhörd hyresvärd som vill ha nöjda hyresgäster som  

stannar, trivs och utvecklas i en både charmig och  

praktisk miljö. 

På östra sidan av den vackra  

fastigheten, som är byggd i slutet av 

1800-talet, ligger Centralstation och 

resecentrum. På västra sidan hittar 

du promenadstråk och naturområden 

längs Biosfärområde Kristianstads 

Vattenrike. I och runt fastigheten finns 

450 parkeringsplatser för såväl  

besökare som anställda.

I Kvarnen finns en populär restaurang 

och på bara några stegs avstånd 

finns Naturum som erbjuder god och 

vällagad mat och  konferensmöjlighe-

ter i en unik miljö. På bekvämt gång-

avstånd har du dessutom centrum 

med ett brett utbud av allt från butiker, 

kaféer och restauranger.

Södra Sverige och landskapet Skåne är ett av Sveriges mest expansiva områden. 

Här bor cirka 1,3 miljoner invånare. Kommunikationerna är goda vilket gör att från en sida av  

landskapet till en annan är det högst en timmes restid med bil, buss eller tåg.  

Skåne gränsar i sydväst till Danmarks huvudstad Köpenhamn.

Kvarnen –
Moderna kontor i en anrik miljö 

Centrala kontor –
Mellan järnvägsstation och Vattenriket 

Södra Sverige –
Sveriges snabbast växande område

Flygplatser

• Kristianstad Österlen Airport 
• Copenhagen Airport (Danmark)
• Malmö Airport
• Ängelholm Helsingborg Airport

Högskolor och universitet

• Högskolan Kristianstad 
• Lunds universitet
• Malmö högskola
• Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp

 

Skånes starka branscher

• Jordbruk och livsmedelsindustri
• Läkemedel och medicinteknik
• Handel och besöksnäring
• Hälso- och sjukvård
• Forskning och utbildning

Bra förbindelser

• E 22 till Malmö & Köpenhamn 
• Skånetrafiken erbjuder bra förbindelser inom 

hela Skåne samt Kastrup och Köpenhamn.
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Fakta om Skåne

Folkmängd ....................................1,3 miljoner
Yta ............................11 027 kvadratkilometer

 

Största städer och befolkning

Malmö ..........................................  300 000
Helsingborg ................................... 140 000
Lund .............................................  110 000
Kristianstad ..................................... 80 000
Kristianstad 2025 ...........................  90 000

”Det känns lyxigt att 
ha sitt kontor i en 
modern 1800-tals-
miljö”

Målet är att 95% av invånarna ska  
  ha tillgång till fiber 2020.


