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Visionärt samarbete med Atrium
Ljungberg inleds när Sweden Foodtech
flyttar in i Söderhallarna
I samband med GastroNord, Nordens gastronomiska branschmässa,
presenterar Atrium Ljungberg sitt samarbete med Sweden Foodtech
som flyttar in i Söderhallarna, där de både kommer att ha kontor och
skapa en mötesplats för foodtech-entreprenörer och start ups.

Sweden Foodtech flyttar in på entréplanet i Söderhallarna under maj. De planerar även en
pop up-yta, där allmänheten ska kunna upptäcka, uppleva och smaka på framtidens mat.
Detta är dock bara startskottet för ett långsiktigt samarbete med målet att transformera
Söderhallarna till en världsledande hubb för matinnovation.

- I Söderhallarna knyter vi samman entreprenörer, kockar, storföretag, forskning och samhälle
för att skapa nästa generations matsystem, säger Johan Jörgensen, co-founder Sweden
Foodtech. I en framtida matvärld, präglad av hållbarhet, hälsa och innovation, kombinerad med
tech och data har Sverige och Stockholm unika förutsättningar att ta ett globalt ledarskap. Med
foodtech som verktyg kan Sverige bli världens ledande matnation och Söderhallarna dess
självklara mittpunkt.
Sedan våren 2017 äger och förvaltar Atrium Ljungberg hela Söderhallarna på
Medborgarplatsen i Stockholm. Visionen är att bli Södermalms självklara mötesplats för mat,
kultur och kreativitet, med stort fokus på att göra hallarna till ett centrum för det mest
banbrytande inom matvärlden. Sweden Foodtech är en viktig samarbetspartner i planerna.

- Det som sammanför oss är den gemensamma visionen om en hubb för mat, innovation och
tech, säger Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation på Atrium Ljungberg.
Utöver Stockholms bästa matutbud är planen att saluhallen också ska innehålla food-labs,
mathantverkare och matstudios för kurser. Vår vision med Söderhallarna är att det ska bli
navet för foodtech, ett innovationscenter och en mötesplats för mat, kultur och kreativa
näringar.

Om Söderhallarna
Söderhallarna ligger på Medborgarplatsen i Stockholm och invigdes den 25 september 1992. I
Söderhallarna finns i dag kontor, saluhall, restauranger, butiker och en biograf. Atrium
Ljungbergs vision är att Söderhallarna ska bli stockholmarnas självklara mötesplats för mat,
kultur och kreativitet på Södermalm. Genom att utveckla Söderhallarna och göra platsen
ännu mer tillgänglig och attraktiv kommer Atrium Ljungberg också bidra till ökat folkliv och
ökad trygghet runt Medborgarplatsen.
Om Sweden Foodtech
Sweden Foodtech är Sveriges ledande aktör inom foodtech, det vill säga omställningen av det
globala matsystemet med hjälp av innovation, tech och data. Målsättningen är att bidra till att
bygga och accelerera nästa generations transformativa entreprenörer. Förutom det nya
foodtech-centret I Söderhallarna driver Sweden Foodtech även communityn för de svenska
och nordiska foodtechentreprenörerna (Foodtech Village), Nordens ledande
foodtechkonferens (Sweden Foodtech Big Meet), samt Smaka på Stockholm, en av världens
största matfestivaler, där temat är framtidens mat. www.swedenfoodtechcenter.com
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Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar
fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla
attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning.
Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter,
värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden
arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj
möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 13 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på
Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

