VI GER PLATS
ÅT DINA IDÉER

Vi ger plats åt dina idéer
Piteå Näringsfastigheter är ett helägt
kommunalt fastighetsbolag som
har funnits sedan 1964. Idag är vi 14
anställda och vår uppgift är att främja
sysselsättningen och bidra till utvecklingen av Piteå och dess näringsliv.
Det gör vi genom att på ett aktivt och
hållbart sätt utveckla och förvalta
fastigheter där verksamheter ges
möjlighet att verka och växa.

uthyrning till i stort sett alla typer av
verksamheter – så oavsett vad ditt
företag erbjuder har vi lokalen för dig.
Hos oss får du inte bara en lokal, du får
ett stöd och engagemang utöver det
vanliga. Vi satsar på långsiktighet för
att ge trygghet och vill ge din verksamhet bästa möjliga förutsättning att
utvecklas och växa. För din framgång
är vår framgång.

Vi äger och förvaltar 185 000 kvadratmeter fördelat på 40 fastigheter för

Bli en av alla våra nöjda hyresgäster du
också, kontakta oss idag!

Postadress
Box 743
941 28 Piteå
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Besöksadress
Furunäset Företagsby
Huvudentrén till Borgen
Belonasvängen 2B
941 52 Piteå
Kontakt
0911-933 85
info@pnf.se
www.pnf.se

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Foto
galleri

Cinemagrafi

Webbikon

Snap-
video

Detta är Piteå Näringsfastigheter

Dotterbolag

• Piteå Näringsfastigheter AB har för närvarande 14 anställda

• AB Furunäsets Fastigheter

• KB Stadsvapnet

• Vi förvaltar 40 fastigheter med en total lokalyta på ca 185 000
kvadratmeter

• Nevatko AB

• Norrfab AB

• Svenska Kompositbyn KB

• Trähallen AB

• Hedfastigheter i Piteå AB

• Fermaten KB

• I våra lokaler arbetar fler än 2 000 personer fördelade på drygt
200 företag

Norrlands största och
ledande advokatbyrå

Advokatbyrån Kaiding har över sextio medarbetare på orterna Haparanda,
Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Östersund. Våra anställda på
kontoret i Piteå har god kännedom om näringslivet och företagande
på orten. Vi erbjuder specialiserad
juridisk rådgivning inom en rad
rättsområden.

FÖR JURIDISK RÅDGIVNING, TA KONTAKT MED OSS PÅ KAIDING.SE • 010-19 90 750 • HAMNPLAN 5C, PITEÅ

PNF ALLTID
NÄRA
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Vi finns här för dig
Hos oss på Piteå Näringsfastigheter står du som hyresgäst
alltid i centrum. Vi vill vara en tillgänglig och lyhörd hyresvärd som finns där när du behöver oss.
Vi har resurser att ta hand om dig på bästa sätt och gör det
gärna. Det lilla extra är vad vi strävar att möta våra hyresgäster med. För att lokalerna ska passa dig så bra som möjligt
bygger vi om, till eller helt nytt. Allt för att skapa de godaste
av förutsättningar för din verksamhet.

En annan viktig del är servicen. Våra tekniker är ständigt ute
och besöker våra hyresgäster för att hjälpa dem och lyssna
in deras behov. Vid de tillfällen då något oförutsett händer
som kräver åtgärd, finns möjligheten att registrera ärendet
antingen via vår hemsida eller via telefon. Detta går sedan
vidare till tekniker eller underentreprenörer som skyndsamt
åtgärdar problemet.

BDX – din partner vid vinterväghållning och grönyteskötsel.
För mer information, se www.bdx.se

FURUNÄSET FÖRETAGSBY – EN DEL AV PNF
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Den nya tidens arbetsplats
i grönskande kulturmiljö
En bra arbetsmiljö handlar om så mycket mer än enbart lokaler,
ventilation, belysning och ergonomi. Det handlar också om
inramningen. Furunäset Företagsby är omringad av naturskön
miljö, parkliknande områden, vatten och vackra byggnader
bara några kilometer från stadskärnan i Piteå. Furunäset
Företagsby är utvecklat till dagens företagsmiljö från vad det
en gång var, ett sjukhusområde från sent 1800-tal med en viktig
historia.

LÖSNINGAR FÖR LIVET
DET KOMPLETTA VENTILATIONSOCH PLÅTFÖRETAGET MED HÖG
KOMPETENS OCH STORT
ENGAGEMANG

Verkstadsgatan 3
941 39 Piteå
0911-910 75
info@storforsplat.se
www.storforsplat.se

På Furunäset finns ett stort antal företag inom en rad olika verksamheter där möjligheterna till samverkan är stor. Furunäset är
en dynamisk företagsby som ständigt är under utveckling. Fri
parkering är en av bekvämligheterna på området och service
finns i form av hotell, restaurang och konferenslokaler. Likaså
finns friskvård som gym med instruktörsledda träningspass
och fina promenad- eller joggingstigar. Här kan du jobba i en
stimulerande omgivning där både arbetet och ditt välmående
sätts i fokus.

UNIVERSITETSOMRÅDET – EN DEL AV PNF
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En kreativ norrländsk utvecklingspunkt i samverkan
Området som ofta benämns ”Acusticum” i folkmun är en
mötesplats för kreativa, digitala och kulturella näringar.
Här finns även Luleå Tekniska Universitet, institutionen för
konst, kommunikation och lärande. Universitetsområdet är
hemmaplan för en mängd företagare, studenter och lärare
som tillsammans skapat en dynamisk miljö för utveckling.
Idén för området bygger på samspel där man tillsammans
åstadkommer något större än varje aktör var för sig. Företag
och entreprenörer möts för samverkan och bidrar till ett
positivt företagsklimat. Som hyresgäst har du möjlighet att
hyra lokaler i storlek från enmanskontor och uppåt.

På området verkar Piteå Science Park som är ett utvecklingsbolag för kreativa näringar, cleantech och digitala
tjänstenäringar vars uppdrag är att stötta entreprenörer,
företag, studenter och forskare för att skapa tillväxt i regionen. De driver klusterinitiativ, utvecklingsprojekt och inkubator med stöd för affärsutveckling och nyföretagande.
Konserthuset Studio Acusticum ingår även i Piteå Science
Park som bidrar till att området andas ljud, media, musik
och upplevelser. Det är ingen tillfällighet att en del av
framtidens musik- och mediesamhälle utvecklas här.

”Otroligt professionella
och tillmötesgående,
precis som man
förväntar sig”
- Fastighetsägare, Piteå

NÄRPRODUCERAD SÄKERHET

- Ditt lokala alternativ för en trygg vardag
• Inbrottslarm

• Brandlarm

• Hamn- och sjöfartsskydd

• Fastighetsjour

• Stationär bevakning

• Hemlarm

• Parkeringsövervakning

• Ordningsvakter

• Uthyrning av tillfällig

• Ronderande bevakning

• Driftlarm

larmutrustning

www.nvs-bevakning.se | 0911 - 137 01 | info@nvs-bevakning.se
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Vi bidrar till framtidens Piteå
Det går bra för Piteå. De senaste åren har
kommunen bland annat utsetts till årets
raket i Norrbotten, baserat på bästa
tillväxt.
De stora industrierna är välmående,
hamnen i Piteå byggs ut och ny mark
förbereds för kommande etableringar.
Nya branscher växer stadigt, med ett
kluster av digitala byråer som starkast
lysande. Oavsett vilken bransch du letar
möjlighet att etablera, finns goda alternativ i Piteå.
Det blåser positiva vindar – nya arbetstillfällen skapas och fler väljer att
etablera sig i Piteå.

Framtidens satsningar på grön el och
cleantech är viktiga delar i Piteås tillväxt,
det visar sig inte minst med de stora
satsningar som idag görs på vindkraften i markbygden och utbyggnaden av
SunPines bioraffinaderi.
Framtiden ser ljus ut för Piteå och där vill
vi på Piteå Näringsfastigheter vara med
och bidra.
Att vara delaktiga i våra hyresgästers och
Piteås tillväxt ser vi som ett privilegium
och det förtroende vi ges ska vi förvalta
på bästa sätt.

PNF SOM
HYRESVÄRD

Trähallen
– ett samarbetsprojekt
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– PnF är för oss en partner som hjälper oss att växa och de är med på
vår resa framåt. Det som kännetecknar Piteå Näringsfastigheter för
mig är proaktivitet. Med en öppen dialog om våra behov verkar de
som en pådrivare för att göra det som vi gör möjligt – att tillsammans
kunna bygga en ny fabrik och hjälpa oss vidare i vår expansion, säger
Samuel Holmström.

Vad tror du på?
Vi tror på långsiktigheten.
På en organisation som är hållbar över
tid och på ett företag som betyder något
för medarbetarna och deras familjer.
Därför gör vi affärsmässiga val med
både företagets trygghet och regionens
utveckling i fokus. Vi bygger för funktion
och trivsel idag, på ett sätt som kommer
uppskattas ännu mer i morgon.
Vi är Hellströms. Vi bygger långsiktigt.
info@hellstroms.se
www.hellstroms.se

Gör man bra jobb sprider
sig ryktet snabbt.
Det märker vi tydligt.
Under de femton år som
vi jobbat med byggservice,
underhåll, renovering och
tillbyggnader har vi genomfört en mängd utmanande
uppdrag och fått massor av
spännande kunder. PNF är
idag en av våra största uppdragsgivare. Vi är oerhört
stolta över att vi har fått
förtroendet att se till att allt
ska fungera dygnet runt, året
om i bland annat Acusticum,
Furunäsets Företagsby samt
en mängd industrilokaler.

Det handlar om alltifrån
att justera dörrar och göra
stambyten till att genomföra
större om- och tillbyggnader.
Det här samarbetet har pågått i många år och fungerar
tydligen väldigt bra. Så tolkar
vi i alla fall alla glada miner vi
möts av när vi är ute på jobb
i lokalerna och när vi möter
PNF:s beställare. Och antalet
kunder ökar hela tiden.
Men det är väl så att gör man
bra jobb, så sprider sig ryktet.

info@ansabygg.se
www.ansabygg.se
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Lokaler som passar just din verksamhet
Oavsett vad du har för behov eller önskemål av lokal är vi det
självklara valet. Det vågar vi påstå eftersom vi har ett stort
utbud av fastigheter som passar såväl den större som den
mindre verksamheten. Vi erbjuder en variation av miljöer
som idag inrymmer allt från kontor, gym, industri, butikskedjor, fastighetsmäklare och hälsocentral till hotell och reklambyråer. Detta gör att vi faktiskt kan möta dina förväntningar
oavsett hur ditt behov ser ut.

Det kan vara allt från optimering eller anpassning av befintliga lokaler till att erbjuda större eller mindre lokaler. Oavsett
hur behovet ser ut står vi redo att anta utmaningen i att
tillgodose just ditt önskemål.
Vi vet att behovet ändras över tid, men oavsett hur det kan se
ut vill vi vara med på din resa.

Lokaler som verkligen passar dig och din verksamhet är
viktigt. Vi tittar därför gärna på lösningar som matchar dina
önskemål.

Rent ut sagt från några av våra samarbetspartners...
”Gnido är städföretaget vi alltid väljer för de fixar allt, även när det är omöjligt kort om tid...” /NCC Byggservice Piteå
”Ett långt och utvecklat samarbete, där våra behov och krav på rena och trivsamma miljöer tillgodoses på bästa sätt” /PNF
”I över 20 år har Gnido hjälpt oss. Ett bra företag med trevlig personal” /Nåiden

Karl Grankvist väg 1 D • 941 52 Piteå • 0911-92 405 • info@gnido.se • www.gnido.se

HÅLLBARHET
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%
100
hållbart
Visst har vi 100% förnybar el, snabbt bredband, bekväm
fjärrvärme och stabilt elnät, men framför allt är vi en del
av något större. Vi har vuxit upp med Piteå, vill bidra till
lokal utveckling och alltid investera för Pitebornas bästa.

Vårt miljöansvar
Piteå Näringsfastigheter har en miljöpolicy som
fastställer att vi ska genom långsiktigt miljöarbete skapa attraktiva miljöer och bidra till ett
hållbart samhälle. Vårt arbete ska inriktas mot
minskad användning av energi, fossila bränslen,
miljöfarliga samt icke förnyelsebara ämnen. Vår
personal ska ha relevant utbildning i miljöfrågor
och i sitt arbete ta ett miljöansvar. Det har resulterat i våra tre fokusområden:
Miljömärkt el
Vi köper enbart grön el till våra fastigheter genom vårt samarbete med PiteEnergi. Grön el
innebär att elen är producerad av sol, vind, vatten eller biobränslen.

Energieffektivisering
Vår planets energiresurser är begränsade och vi
eftersträvar att bli mer energieffektiva. Vid nybyggnationer används de mest effektiva energilösningarna och våra äldre fastigheter genomgår
regelbundet energiöversyn av uppvärmningssystem, ventilationsanläggningar och belysning.
Återanvändning och återvinning
Vi återanvänder i första hand producerat avfall,
återvinner i andra hand och i sista hand deponeras det. Återvinningen ska göras så att materialet,
näringsämnena eller energin återvinns eller ska
återgå i ett kretslopp. Piteå Näringsfastigheter
verkar för att likvärdig omsorg ska visas av våra
hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners.

FRAMTIDENS SMARTA BYGGNADER
ÄR REDAN REALITET
Den smarta fastigheten – en byggnad som samlar in data och sedan optimerar
arbetsmiljö, säkerhet och underhåll – är redan verklighet. Siemens har
levererat helhetslösningar för flera smarta byggprojekt och det nya svenska
huvudkontoret i Arenastaden är byggt som ett showroom för företagets
senaste tekniklösningar.
Läs mer på www.siemens.se

NYPRODUKTION
Vi bygger för framtiden
Piteå Näringsfastigheter har sedan företaget grundades
tagit en aktiv roll som samhällsbyggare. Det har inneburit att
vi alltid blickat framåt och försökt utveckla den kommun vi
verkar i.
I första hand är det givetvis kopplat till vårt uppdrag att verka
för en ökad sysselsättning, men vår roll är också att skapa
attraktiva miljöer för piteborna och även för andra aktörer
som kommer hit. Det kan handla om att utveckla handeln
men också satsningar på kultur eller framtidens teknik.
Just nu jobbar vi med ett par projekt som står klara i närtid.

Trähallen
Ett samarbete mellan Lundqvist Trävaru och Piteå Näringsfastigheter har inletts kring projektet Trähallen. En ny fabrik
är under uppförande ute på Haraholmens industriområde.
Projektet beräknas vara klart hösten 2019.
SunPine tillbyggnad
Expansiva SunPine fortsätter att växa ute på Haraholmen.
Här har vi varit delaktiga i att bygga ut befintliga lokaler med
ytterligare ett våningsplan samt ett utökat laboratorium.
Färdigställs under hösten 2019.
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Golvläggning
Plattsättning
Undertak
noak.se

Foto:
Maria Fäldt : Drönarbild på sida 1, 3, 6, 7, 8, 10 och
interiörbilden med vita moduler på sida 14.
Tore Sundström: Nedre bilden på sida 10 samt
flygbilden på sida 14.
Norconsult : Sida 18 SunPine tillbyggnad samt
Trähallen på sida 19.

REGLERTEKNIK

PROFESSIONELL
REGLERTEKNIK
– från förstudie till
färdig installation
Reglerteknik i Norr AB Spikvägen 7, 943 36 Öjebyn • Telefon: 0911-257790 • E-post: glenn@rtn.se • www.rtn.se
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SERVAT P I TEB OR NA

Elinstallationer • Hiss
Vitvaror • Belysning • Vitvaruservice
Inbrotts- & Brandlarm • Passersystem
Kameraövervakning • Fibernät
WiFi • Brandväggar • Datalagring

Kontakta oss: 0911-23 23 23
www.nelab.se

www.comdate.se

www.elon.se

• 16016 • www.jssverige.se
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