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Pressrelease Björnen 2 
2019-12-06 

Swedbank väljer Lorentzon  
 

I dagarna har de första stegen tagits för ombyggnad åt Swedbank inom kvarteret 

Björnen 2. Kvarteret är under omvandling sen Lorentzons köp 2017 och Swedbanks 

omlokalisering hit är en viktig del i att få ytterligare dignitet i kvarteret. Tillsammans 

med nyproducerade lägenheter inom befintliga byggnader i kvarteret kommer 2020 

att innebära ett bra tillskott till gaturummet vid Gamla torget. 

- ”Vi är mycket tacksamma för att vi fått möjligheten att tillgodose Swedbanks 

behov av ändamålsenliga lokaler även i Mariestad. Vi håller just nu på att 

bygga nytt åt banken även i Skövde. Jag är övertygad om att Swedbank 

kommer att bli ett bra tillskott för utvecklingen av kvarteret.” säger Fredrik 

Johansson från Lorentzon Fastigheter. 

Swedbank är med och formar sina lokaler efter moderna krav och behov. Närhet och 
tillgänglighet för sina kunder är som alltid ett ledord när man har letat nya lokaler.  

- - ”I ett nybyggt kontor kan vi se till att vår miljö blir trevligare och mer 
kundanpassad än någonsin. Det ger oss möjligheter att skapa ännu bättre 
relationer med våra kunder och att göra kundmötet enklare och mer 
tillgängligt. Vi är väldigt glada att tillsammans med en innovativ och 
lösningsorienterad fastighetsägare och övriga i projektet kunna satsa i 
Mariestad. Vi ser fram emot att hälsa våra kunder välkomna till vårt nya 
kontor!” säger Liselott Wendt från Swedbank  

Totalentreprenör är Stenmarks Bygg AB som också ombesörjer den 

lägenhetsproduktion som också sker inom kvarteret. 

- ”Vi ser fram emot att tillsammans med Lorentzon få möjlighet att förädla ett 

kvarter som har alla möjligheter att försköna Mariestad och bidra till stadens 

utveckling” säger Peter Almqvist från Stenmarks Bygg AB 

 

Information om Projektet: 

Byggtid    Från december 2019 till ca augusti 2020 

Byggherre och Fastighetsägare Lorentzon Björnen AB 

Totalentreprenör  Stenmarks Bygg AB 

Lokalhyresgäster  Swedbank 

Antal nya lägenheter   5 stycken 

Lägenhetsstorlekar  2:or, 3:or 

 

 

Frågor tas med Fredrik Johansson, 0500-468972, fredrik@alorentz.se  
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