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Boulebar öppnar i Liljeholmen 
 

Boulebar gör sin största satsning någonsin i Liljeholmen. I början 
av 2017 öppnar Boulebar Tryckeriet, en 1 300 kvadratmeter stor 
medelhavspark med restaurang i en före detta industrilokal.  

– Vi är glada att Boulebar gör sin största satsning hittills i en av våra fastigheter. Nu skapas en 
ny mötesplats med liv och själ när det gamla tryckeriet omvandlas till boulebanor och 
restaurang. Vi vill gärna bidra till att staden fortsätter att utvecklas på det viset, säger Chris 
Helin, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg. 
 
Boulebar Tryckeriet kommer att ligga på Liljeholmsvägen 14, i ett område med byggnader 
från 1700-talet. Lokalen är i två våningar och kommer att rymma boulebanor, barer, en 
fransk restaurang med terrass, stora träd och fontäner samt musik från DJ:s.         
 
– I Liljeholmen har vi alla förutsättningar för att skapa vårt absoluta drömställe. Här kan vi 
tillvarata byggnadens historia och skapa en modern mötesplats. Vi hoppas kunna locka både 
de som arbetar i närheten och besökare från hela Stockholm, säger Henrik Kruse, som varit 
med och grundat Boulebar.  
 
Liljeholmen har sedan 1700-talet varit en betydande plats för Stockholms industrier. I takt 
med att innerstaden har vuxit har Liljeholmen utvecklats till en allt mer levande stadsdel med 
boende, kontor och nöjen. Här har Atrium Ljungberg en 40 000 kvm stor fastighet. Atrium 
Ljungberg vill skapa levande, hållbara stadsmiljöer genom att tillvara platsens historia och 
skapa en blandning av verksamheter.  
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För mer information kontakta: 
Chris Helin, marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg  
chris.helin@al.se, 070-606 10 00 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö 
och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande 
stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. 
Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till  
30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt  
30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. 
Läs mer på www.al.se 

http://www.atriumljungberg.se./

