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Första spadtag för Curanten, ett helt hus 
för vård och hälsa  
   
Finanslandstingsrådet Irene Svenonius, kommunstyrelseordförande Mats 
Gerdau och Atrium Ljungbergs vd, Annica Ånäs talar och genomför 
spadtaget i form av ett pussel. Ceremonin pågår klockan 13-13.20 och sen 
finns möjlighet att intervjua Irene, Mats och Annica. Pressmeddelande 
med bilder kommer att skickas ut på fredag 24/8. 
 
Tid: Torsdag 23/8 klockan 13-13.20.  
Plats: Smedjegatan 10, utanför Sickla galleria.  
Vilka: Finanslandstingsrådet SLL, Irene Svenonius, Kommunstyrelseordförande Nacka, Mats 
Gerdau och Atrium Ljungbergs vd, Annica Ånäs  
Vad: Första spadtag för Curanten, ett helt hus för vård och hälsa i Sickla.  

 
Mer om Curanten  
En ny stadsdel måste byggas på en hållbar grund. För oss på Atrium Ljungberg innefattar 
hållbarhet även hälsan. Att få vård när du behöver, men också före och efter. När vi nu bygger 
Curanten, ett helt nytt hus med fokus på vård och hälsa, utgår vi från den övertygelsen. Här 
kommer du till exempel hitta såväl läkare, tandläkare, naprapater och sjukgymnaster som 
babysim, MVC och BVC. Vi underlättar och effektiviserar samarbetet genom att de får en 
gemensam foajé, smarta kommunikationslösningar och lokaler att samutnyttja. I samma veva 
rustar vi upp Järnvägsgatan och ger rum för handel, servering och service. Alla med stark 
koppling till hälsa och välmående. Platsen där Curanten byggs är en del av Sickla historiska 
hjärta. Det var här AB Diesels Motorer drog igång sin verksamhet år 1898. Historien tar vi med 
oss, bland annat genom att återanvända ursprungsteglet.  
 
Byggstart: 2018  
Färdigställande: 2020  
Yta: 12 000 kvadratmeter  
 
Nacka 2018-08-21 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

För mer information kontakta: 
Kalle Lindgren, kommunikationsstrateg Atrium Ljungberg, 0703-415 450 
kalle.lindgren@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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