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Arlandastad Group förvärvar 490 000 
kvm mark för 150 MSEK – ambition 
att satsa på idrott, hälsa och 
innovation 
 
Arlandastad Group AB, ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera 
strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, 
förvärvar en del av Arlandastad Golf av Wåhlin Fastigheter för en total 
köpeskilling om 150 MSEK. Bolaget ser möjligheter att skapa en mötesplats för 
människor, företag och verksamheter som kan utvecklas och växa inom idrott, 
hälsa och innovation. Förvärvet om 490 000 kvm är villkorat av att Sigtuna 
Kommun ger positivt planbesked. Handpenning om 20 % erläggs när 
planbesked medges och resterande del av köpeskillingen erläggs vid antagen 
ny detaljplan. Bolaget har samtidigt tecknat ett optionsavtal i området för 
framtida expansion som möjliggör ytterligare förvärv av 930 000 kvm mark – 
säkrar därmed 1.4 miljoner kvadratmeter mark i området.  
 
I syfte att öka exploateringstakten i området har Arlandastad Group förvärvat en av de två 
befintliga golfbanorna – Nya Banan – i Arlandastad av Wåhlin Fastigheter. Markområdet ligger i 
direkt anslutning till bolagets redan befintliga markinnehav. 
 
– Det har länge varit vår ambition att skapa en samlingsplats för svensk idrott, en Training 
Academy. Vi har nu lokaliserat rätt plats med ett oslagbart läge som möjliggör den 
utvecklingen. Vi har sedan en tid tillbaka fört goda dialoger med ett antal idrottsförbund där 
man ser att läget möjliggör en mer tillgänglig idrott – såväl inom Sverige som internationellt. 
Områdets storlek gör det även möjligt att satsa på en hubb för tekniska innovationer – gärna 
kopplade till idrott och hälsa, som ligger oss varmt om hjärtat, säger Dieter Sand CEO, 
Arlandastad Group. 
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Arlandastad Group är en samhällsbyggare med en tydlig strävan efter att skapa en hållbar 
framtid. Företaget vill bidra till en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
Arlandastad Group har sedan tidigare erfarenhet av Training Academys då en för 
fordonsindustrin drivs i närområdet och nu finns möjlighet att bredda till ytterligare en, vilket 
ligger helt i linje med ambitionen. En samlingsplats för den svenska idrotten i Arlandastad 
innebär även en möjlighet för Sigtuna kommun att utvecklas och bli en än mer attraktiv 
kommun för såväl kommuninvånare som andra intressenter.  
 
–  Det är glädjande med en fortsatt positiv utveckling i Arlandastad och Sigtuna kommun. Dels 
ur ett tillgänglighetsperspektiv med en samlad hubb för idrotten, dels över möjligheten att 
stärka kommunens möjligheter till ökad hälsa och välmående. Idrottsverksamhet och 
föreningsliv för barn och ungdomar är viktiga pusselbitar där vi ser att en god hälsa under 
uppväxten skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet, det vill säga en positiv 
utveckling för vår kommun, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna 
Kommun.   
  
Om Arlandastad Group 
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt 
investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla 
fastigheter till dess fulla potential. Bolagets ledstjärnor är förädling och förvaltning med avsikt 
att skapa mervärden genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i 
nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och en finansiell stabilitet 
som ger Bolaget uthållighet. Arlandastad Group är sprunget ur huvudägaren Gelba 
Management AB som sedan 1990-talet framgångsrikt investerat i fastigheter och därigenom 
skapat stora värden. Sedan juli 2021 är SBB i Norden AB näst största ägare med ett ägande 
om drygt 20 procent av aktierna i Arlandastad Group. 
 
Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde 
som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad. Detta har skett 
genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling 
av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlats till helt nya verksamheter. 
 
Arlandastad Group avser att öka såväl aktiviteten i Arlandastadområdet som att identifiera nya 
stora projekt.  
 
Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified 
Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. 
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Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta 
pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den 
tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta 
pressmeddelande. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

 
Dieter Sand, CEO 
Arlandastad Group AB 
Dieter.sand@arlandastad.se 
072 255 37 71 

 

 
Flygbild över Scandinavian XPO med Arlandastad Golf till höger i bakgrunden. 
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Flygbild över Drivelab Center med Arlandastad Golf i bakgrunden. 

 


