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Atrium Ljungberg hyr ut i Sickla till 
PwC Sverige 
 
Atrium Ljungberg har tecknat avtal med revisions-, rådgivnings- 
och redovisningsföretaget PwC Sverige om kontorslokaler i 
Sickla, Nacka. Inflyttning sker under sommaren 2017. 
 

PwC startar ett nytt lokalkontor i nya lokaler på cirka 850 kvadratmeter i Sickla Front, 
kontorshuset som Atrium Ljungberg färdigställde 2015. PwC:s verksamhet i Sickla 
beräknas sysselsätta cirka 55 personer. 
 

-Vi är stolta och glada över att kunna välkomna PwC till Sickla och till Atrium 
Ljungberg. PwC får toppmoderna lokaler i ett nybyggt hus vägg i vägg med Sicklas 
stora utbud av restauranger, shopping, kultur och service. Vi ser en stor efterfrågan på 
kontorslokaler i Sickla och har stora utvecklingsplaner för hela området. Just nu 
bygger vi ytterligare två kontorshus som kommer att färdigställas 2018, kommenterar 
Åke Reichard, marknadsområdeschef Sickla väst, Atrium Ljungberg. 

 
PwC Sverige är, med sina cirka 100 kontor i landet och med verksamhet över hela 
världen, marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. De 
har cirka 50 000 kunder som består av globala företag, små och stora organisationer 
samt offentlig sektor. 

 

-Vi ser fram emot att bli en del av Sickla. Genom den kommande flytten får vi optimala 
förutsättningar att bedriva vår verksamhet i moderna och inspirerande lokaler i ett 
fantastiskt bra läge. Närheten till andra verksamheter i huset och det serviceutbud som 
finns i närområdet gjorde Sickla till ett enkelt val för vår organisation, säger Jenny 
Nobrand från PwC Sverige. 

 
Hyresavtalet med PwC är ett så kallat "grönt hyresavtal" - en överenskommelse mellan 
hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens 
miljömässiga prestanda. Sickla Front är miljöcertifierat enligt Breeam.  
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För mer information kontakta: 

Åke Reichard, marknadsområdeschef Sickla väst, Atrium Ljungberg.  
073-028 59 81, ake.reichard@al.se  

 
 
 

 

Sickla Front i Sickla, Nacka. Fotograf: Daniel Månsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 34 

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 
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