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Skanska välkomnar Projektengagemang till Aura i 
Malmö 
 
Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med Projektengagemang i 
Aura, Citadellsstaden, Malmö. Projektengagemang hyr ca 1 700 kvm och 
kontoret blir deras nya regionkontor i Malmö.   

 
Citadellsstaden är ett nytt område på Universitetsholmen i Malmö som bjuder på en 
unik möjlighet att bo, arbeta och leva på samma plats. I kvarteret byggs kontor, 
bostäder, förskola och butiker. De första bostäderna är redan färdigställda och under 
2019 står även kontorshuset Aura klart. Aura sätter med sin tydliga arkitektoniska 
profil och gyllene tak en elegant prägel på västra Universitetsholmen.  
 

- Vi ser mycket fram emot att flytta in i Aura, det är moderna lokaler med en 
utformning som tilltalar oss. Nu kan vi stärka vårt erbjudande i regionen och 
ge våra kunder än mer innovativa och hållbara lösningar genom samlad 
kompetens och ökad samverkan. Allt under samma tak, säger Anna 
Neuhauser på Projektengagemang. 

 
Få stadsdelar i Malmö har haft en så intensiv utveckling som Universitetsholmen. Med 
Malmö Universitet och flera byggnader utvecklade av Skanska som Hovrätten, Malmö 
Live och STUDIO präglas området idag av en spännande mix av studenter, startups, 
entreprenörer, kultur och näringsliv.  
 

- Det är glädjande att få välkomna Projektengagemang till Aura och 
Citadellsstaden. Det är en spännande teknik- och arkitektkoncern inom 
samhällsbyggnad och industri som nu flyttar ihop sin verksamhet. Då 
koncernen ständigt växer har vi sett till att skapa de bästa förutsättningarna 
för en vidare expansion av deras verksamhet i regionen. I Aura får 
medarbetarna direkt närhet till bra mat, uttömmande service och goda 
kommunikationer, säger Jessica Andersson, Skanska Öresund. 

 
I Aura slipper hyresgästerna hålla reda på nycklar, passerkort eller taggar. Aura blir 
det första nybyggda kontorshuset i Norden som utrustas med Parakey: ett digitalt 
passersystem som förvandlar din mobil till en nyckelknippa. 
 
Skanska har sedan tidigare välkomnat hyresgästerna Trägårdh Advokatbyrå, Lindab, 
Grant Thornton, Adecco och Malmö Stads förskola Triton till projektet. I Aura finns nu 
endast plan 4 på cirka 1 000 kvm kvar. 
 
 
 
Läs mer om Aura på aura.citadellsstaden.se eller på skanska.se/aura 
 



 

  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 

  
Jessica Andersson 
Marknadsansvarig 
Skanska Öresund AB 
073 - 410 14 86 
jessica.andersson@skanska.se  

Patrik Lundberg 
Marknadsansvarig 
Skanska Öresund AB 
070 - 991 08 52 
patrik.c.lundberg@skanska.se 

 


