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Sickla är Stockholms populäraste 
handelsplats 
 
När stockholmarna får rösta om populäraste handelsplatsen 
hamnar Sickla i topp. Det märks även i att köpkvarteret ökade 
besöken med 200 000 till nära 14 miljoner besökare och 
omsättningen ökade med nästan 2 procent till 3,25 miljarder 
kronor under 2017.  
 
Under 2017 har Paradiset, Sveriges största ekologiska butik, öppnat med food court, 
kafferosteri och ölbryggeri. Velo & Oxygen har öppnat en stor cykelbutik och Svenssons i 
Lammhult har fått nya lokaler.  
 
- Det har varit ett spännande år i Sickla där vi tagit ytterligare steg i utvecklingen att skapa en 
levande stadsdel. Nya butiker och restauranger har öppnat, bostadsplaneringen är igång och vi 
närmar oss invigning av nya kontorsfastigheten Sickla Front, säger René Stephansen, 
marknadsområdeschef. På Nobelberget har kulturen lockat med teater, konserter, klubbar och 
marknad och nyligen blev det klart att Nordic Choice tecknat avtal att öppna ett Clarion hotel 
med en stor loungedel som är öppen för alla, i Kåbergs tapetfabrik från 1906.    
 
Mat och tillfällen att umgås uppskattas av våra besökare och två saker som mottagits särskilt 
bra under året var äppelmustningshelgen och skridskobanan på Marcusplatsen som håller 
öppet till mars.  
 
Flera stora byggprojekt som skapar mervärde för Sickla ligger i startgroparna 2018. Ett av 
dem är ett hus för vård och hälsa där en mängd verksamheter samlas under samma tak för att 
underlätta samarbeten och göra det mer bekvämt för besökaren. 
 
Sickla har utsetts till Stockholms populäraste handelsplats i en undersökning av Evimetrix 
riktad till allmänheten i Storstockholm. Sickla rankas som nummer tre i bäst butiksutbud. 
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För mer information kontakta: 
René Stephansen, marknadsområdeschef Sickla Öst, Atrium Ljungberg, 073-031 88 40, 
Rene.Stephansen@al.se 
 
 
 
 
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 kontors- och handelsfastigheter. 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 drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 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  

mailto:Rene.Stephansen@al.se
http://www.al.se/

	Nacka, 2018-01-30

