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LILIUM – RUM FÖR TRIVSEL OCH TILLVÄXT

Lilium, ett familjeägt fastighets
bolag med kommersiella fastigheter 

i Sverige och Norge.



Fastighetsaktiebolaget Lilium är ett familjeägt fastighetsbolag med 

fastigheter i Sverige och Norge. Företaget äger och förvaltar centralt belägna 

kontors-, butiks-, industri- och bostadsfastigheter på ett flertal tillväxtorter i 

Sverige och Norge. De största bestånden finns i Luleå, Sundsvall och Linköping 

i Sverige samt i norska Skien och Bergen. Utöver dessa städer finns vi 

representerade på 44 orter i Sverige.

Affärsidé mynnar ut i långsiktig tillväxt.

Fastighetsaktiebolaget Liliums affärsidé är att 

förvärva och förvalta fastigheter i Sverige och 

Norge. Fastighetsbeståndet skall finnas på orter 

som definieras som tillväxtorter, med fokus på 

näringslivet och dess utveckling. För god tillväxt 

strävar vi kontinuerligt efter att förvärva enskilda 

fastigheter med rätt avkastningsprofil samt att 

utveckla en stabil och långsiktig tillväxt i befintliga 

fastighetsbestånd.

Långsiktig aktör på fastighetsmarknaden.

Centralt i Liliums strategi är att fortsätta 

etableringen som en stabil och mycket långsiktig 

aktör på fastighetsmarknaden. Vi sätter våra 

hyresgäster och samarbetspartners i första rummet 

och vi utformar framtiden för Lilium på ett för 

verksamheten optimalt sätt. På de orter där vi 

genomför investeringar finns en väl fungerande 

fastighetsmarknad avseende kommersiella 

fastigheter och flerbostadsfastigheter.

Viljan att hjälpa är grundläggande.

Lilium har rötterna i Vårdteknikföretaget Liko 

grundat av Gunnar Liljedahl. Det var med honom 

allt började. I hans vilja att hjälpa, i förståelsen för 

kundernas behov och i förmågan att hitta lösningar. 

I dag är inriktningen en annan. Men grundtanken 

densamma. Ett gott värdskap bygger på den genuina 

viljan att hjälpa andra och se till att de har det bra. 

Den övertygelsen finns med oss på Lilium från start 

och följer oss in i framtiden.

Stark privat ägare ger stabilitet.

Lilium drivs av familjebolagen Family Holding i 

Alvik AB och AM Holding AB. Huvudägare i Family 

Holding i Alvik AB är makarna Gunnar och Barbro 

Liljedahl. Barnen Liljedahl och styrelseordföranden 

äger mindre poster. Huvudägare i AM Holding AB 

är Gunnar Liljedahl och Barbro Liljedahl. 

Styrelseordföranden äger en mindre post.
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»Fastighetsbeståndet 
skall finnas på orter som 
definieras som tillväxtorter, 
med fokus på näringslivet 
och dess utveckling.«

Kontor, butiker, 
industrilokaler och 
bostäder i Sverige  

och Norge.
Se www.liliumab.se för aktuellt  

fastighetsbestånd, beståndet  
i siffror och lediga lokaler.



LILIUM – RUM FÖR TRIVSEL OCH TILLVÄXT

LILIUM SUNDSVALL

Tfn +46 60 12 61 00

Ann-Charlotte Uhlin

Marknadsföring/Uthyrning

Tfn +46 60 13 56 82

Sundsvall är centralorten i en region som har 200 000 invånare 

och utgör norra Sveriges största arbetsmarknad. Här verkar 

drygt 10 000 företag fördelat på nästan 500 branscher. En 

diversifiering som skapar förutsättningar för ett dynamiskt 

näringsliv och där de starkaste branscherna är IT, handel, skog 

samt bank, försäkring och pension.

Lokaler med bra lägen för  
till växt i ett livskraftigt Sundsvall.

Sundsvall växer med målsättningen att nå 100 000 invånare år 

2021. Universitet och forskning, stora infrastruktursatsningar samt 

uppförandet av nya stadsdelar i attraktiva miljöer för bostäder och 

företagsetableringar ger goda förutsättningar för tillväxt. Stadsnära 

miljöer för naturupplevelser och anläggningar för ett aktivt liv gör 

staden till en av landets starkaste friluftskommuner.
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LILIUM LINKÖPING

Tfn +46 13 24 87 00

Mikael Forsberg

Marknadsområdeschef

Tfn +46 13 24 87 08

Linköping är med 150 000 invånare Sveriges femte största stad. 

Och tack vare en tradition av stark innovationskraft också en av 

landets mest expansiva städer. Här verkar nära 14 000 företag, 

några av dem världsledande inom IT och medicinteknik.

Den starka positionen som säte för högteknologisk verksamhet 

understryks av att här sker utveckling av allt från flygplan till 

obemannade farkoster och avancerad rymdteknik. Linköpings 

universitet är ett av Sveriges större lärosäten och en viktig motor 

för regionens utveckling. Universitetet har ett nära samarbete med 

näringslivet genom Mjärdevi Science Park och världsledande forskning 

inom flera områden, till exempel IT och mobil kommunikation.

Rum för utveckling i
innovationskraftiga Linköping.
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Luleå är en av Sveriges starkaste tillväxtorter och centralorten  

i en arbetsmarknadsregion som omfattar 180 000 personer.  

Bra näringslivsklimat, befolkningstillväxt, inkomstutveckling och 

utbildningsnivå präglar Luleå som 2015 utsågs till både Årets 

superkommun i Norrland och Årets tillväxtkommun i Sverige.

Centrala lägen för goda affärer
i ett expansivt Luleå.

Luleå Tekniska universitet ligger endast ett stenkast från den pulserande 

stadskärnan med ett stort utbud av handel och nöjen. Det aktiva 

samarbetet mellan näringsliv, universitet och kommun leder till nya 

kunskaper, ny teknik och tillväxt. I anslutning till universitetet ligger 

Aurorum Science Park som är en internationell mötesplats för goda 

affärer och som hjälper företag att utvecklas och växa.

LILIUM LULEÅ

Tfn +46 920 163 06

Maria Kjellgren

Uthyrning

Tfn +46 920 163 06



Norska Bergen växer med i snitt 4 000 personer per år med målet att nå 300 000 invånare 

år 2024. I dag har staden drygt 275 000 invånare sysselsatta inom energisektorn, sjöfart, 

turism, finans och handel. 

Norska Skien är landets elfte största stad och en del av den flerkärniga tätorten 

Porsgrunn/Skien som utgör en arbetsmarknadsregion omfattande 86 000 invånare. 

Som inkörsport till de norska fjordarna har Bergen en 

stark tradition av maritima näringar. Staden har även 

ett rikt kulturliv och är en av de städer i Norge som har 

störst mångfald i näringslivet.

 Näringslivsutveckling sker i samverkan med ett 

tjugotal kommuner och samspelet mellan det offentliga, 

näringslivet samt forskning och utveckling är en 

framgångsfaktor i utvecklingen av den framtida staden.

Här är läget för etablering gynnsamt i en stad som 

utgör en mötesplats med fokus på turism, konferens 

och utbildning och vars näringsliv har tonvikt på 

handel, tjänster och service. 

 I projektet Framtidens byer har Skien och 

Porsgrunn i samverkan funnit lösningar för att 

möta framtidens miljöförändringar. Stadsmiljöer, 

transporter, energiförsörjning i fastigheter, 

förbrukning och avfall samt klimatanpassning är 

områden som omfattas av nya långsiktiga lösningar. 
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Växkraft i ett Bergen präglat av mångfald.

Goda framtidsutsikter i ett hållbart Skien.
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Lilium har lokaler för kontor och butiker samt 

bostäder i centrala lägen i Sundsvall. Vi erbjuder 

arbetsplatser med rum för trivsel och tillväxt. 

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta anpassade 

lösningar som stödjer din verksamhet.

Lokaler som stödjer  
din verksamhet.


