
 

 
Pressmeddelande 2018-06-07 

Atrium Ljungberg gör stor uthyrning till 
Massive Entertainment i Malmö 
 

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med speljätten Massive 
Entertainment om 1 600 kvadratmeter i fastigheten Dimman 11 i 
Möllevången i Malmö.  

Massive Entertainment är en världsledande spelutvecklare som bland annat ligger bakom 
spelsuccén Tom Clancy's "The Division". Nu väljer Massive Entertainment att etablera sig på dryga 
1 600 kvadratmeter i fastigheten Dimman 11, tidningen Arbetets gamla lokaler vid Möllevången i 
Malmö. Lokalerna kommer att inhysa bolagets "Avatar team" som utvecklar spelet baserat på 
James Camerons film med samma namn. Inflyttning beräknas ske i september 2018.  
 
– Då Massive Entertainment växer snabbare än förväntat är vi mycket nöjda med vår kommande 
etablering i Dimman. Läget är fantastiskt eftersom vårt nya hem Kvarteret Eden ligger rakt över 
gatan. Det nya kontoret har en våning med öppet landskap som förbättrar flexibiliteten, ger 
lättare tillgång till hela teamet och är ett naturligt steg i vår flytt till Möllan som är en en dynamisk 
och naturlig knutpunkt i Malmö, säger Marie Gunnäng på Massive Entertainment.  
 
Dimman 11 är en fastighet om totalt cirka 16 000 kvadratmeter uthyrbar yta, strategiskt belägen 
mitt i dynamiska och attraktiva Möllevången. Här finns sedan tidigare hyresgäster som Malmö 
stadsarkiv, biograf Pandora och utbildningskoncernen Academedia. Genom uthyrningen till 
Massive Entertainment är fastigheten fullt uthyrd.  
 
– Vi är väldigt glada att ett så spännande företag som Massive Entertainment väljer att flytta in i 
Dimman, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg i Malmö.  
– Just nu sker det mycket i området och vi är glada över att få vara med i det långsiktiga arbetet 
med att utveckla "Möllan" till en av Malmös mest spännande och kulturella mötesplatser. 
Etableringen av Massive Entertainment är ytterligare ett kvitto på platsens attraktivitet, fortsätter 
Anders Murmark.   

 

Nacka, 2018-06-07 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

 

För mer information kontakta ansvarig uthyrare: 
Denise Withlock, Atrium Ljungberg Malmö, 070-927 60 63 
denise.withlock@al.se 
 
 
 
 

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 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-

listan. Läs mer på www.al.se 
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