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Ikano Kontor 

Första hyresgästen klar för Ideon 
Gateway 
Vid en pressträff på Ideon Science Park tidigare idag presenterade Ikano 
Kontor företagets senaste projekt Ideon Gateway, ett 19 våningar höghus som 
kommer att bli Lunds högsta byggnad.  Ideon Gateway är ett unikt projekt i 
många hänseenden dels sätts en ny milstolpe i Ideon Science Parks 
framgångsrika historia, dels skapas en byggnad med en spännande arkitektur 
som kommer att bli Lunds nya landmärke.  
 
”Det här är en stor dag för Ikano Kontor i och med lanseringen av Ideon Gateway. Det är 
även en stor dag för Ideon Science Park och för vår expansiva region. Det känns 
fantastiskt kul att vi lyckats med att locka en så stark och attraktiv hyresgäst till Ideon 
Gateway och att vi har många spännande förhandlingar igång. Detta gör att byggnaden 
kommer att bli en viktig mötesplats på Ideon Science Park.” säger Fredrik Åkesson, 
ansvarig Ikano Kontor.   
 
Bakom satsningen står Ikano Kontor som sedan innan äger drygt 50 procent av det 
samlade beståndet i Ideon Science Park. På pressträffen presenterades material och skisser 
över byggnaden samtidigt som Ideon Gateways första hyresgäst presenterades offentligt. 
Välkända Elite Hotels kommer att skapa ett hotell i Ideon Gateway, vilket innebär att Ideon 
Science Park ytterligare stärker sin position som en framgångsrik mötesplats för forskning, 
entreprenörskap och riskkapital. 
 
”Det känns spännande att utveckla och skapa ett nytt Elite Hotel i Lund. På Ideon 
Gateway finns alla förutsättningar för ett hotell med fokus på arkitektur, komfort och 
upplevelse.” säger Bicky Chakraborty, vd Elite Hotels.  
 
Byggstart för Lunds nya landmärke är planerad till fjärde kvartalet och just nu pågår 
slutförhandlingar med en entreprenör som motsvarar de krav på miljö, säkerhet och 
kostnadseffektivitet som projektet kräver. 
 
”Att Ideon Gateway nu är på väg att bli verklighet känns mycket roligt. Det bubblar på 
hela Ideon Science Park och det känns som det är mycket på gång”, säger Hans Möller, vd 
Ideon Science Park. 
 
För ytterligare information, kontakta gärna: 
Fredrik Åkesson, Ansvarig Ikano Kontor, telefon 046-286 47 32 
 
Läs mer om Lunds nya landmärke på ideongateway.se 

 

IKANO KONTOR ÄGER, UTVECKLAR OCH BYGGER KONTORSFASTIGHETER I  ÖRESUNDSREGIONEN. IKANO KONTOR ÄR EN DEL 
AV IKANO FASTIGHETER, SOM ÄR EN LÅNGSIKTIG FASTIGHETSÄGARE OCH PROJEKTUTVECKLARE MED AFFÄRSSEGMENTEN 
IKANO RETAIL CENTRES, IKANO KONTOR OCH IKANO BOSTAD. IKANO FASTIGHETER INGÅR I  IKANO SOM ÄGS AV FAMILJEN 
KAMPRAD. IKANO ÄR EN INTERNATIONELL FÖRETAGSGRUPP MED VERKSAMHETER INOM FINANS, FASTIGHET, FÖRSÄKRING, 
KAPITALFÖRVALTNING OCH DETALJHANDEL. 

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ: WWW.IKANOKONTOR.SE OCH WWW.IKANOFASTIGHETER.SE 

http://www.ikanokontor.se/
http://www.ikanofastigheter.se/

