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Atria Scandinavia AB flyttar sitt svenska 
huvudkontor till Chokladfabriken i Sundbyberg 
 
Skanska har tecknat ett hyresavtal med Atria Scandinavia om 
cirka 1300 kvm i Chokladfabriken i Sundbyberg. Atria 
Scandinavia, en livsmedelskoncern med varumärken som Sibylla, 
Lithells, Ridderheims med flera, flyttar in i nyrenoverade lokaler i 
augusti 2014. 
 
Chokladfabriken är Marabous sekelgamla fabrik som Skanska har förädlat 
och byggt om till moderna och flexibla kontorslokaler i centrala Sundbyberg. 
Huset har ett servicekoncept med konferensanläggning, motionshall, 
restaurang och café.  
 
– Närheten till kommunikation i kombination med ett bra servicekoncept var 
avgörande för oss, säger Björn Widegren, ekonomidirektör, Atria 
Scandinavia. 
 
– Vi är mycket glada över att Atria Scandinavia valt Chokladfabriken för sitt 
nya kontor här i Sundbyberg och hälsar dem varmt välkomna. Vi har sett en 
ökad efterfrågan på lokaler i centrala Sundbyberg och har bara sedan i 
somras tecknat avtal med ytterligare tre hyresgäster i fastigheten. Det visar 
på att vi har ett lyckat koncept i Chokladfabriken, säger Billy Forsell, 
uthyrare, Skanska. 
 
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar 
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är 
koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i 
Danmark, Oslo i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- 
och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark 
och Finland. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Billy Forsell, uthyrare, Skanska Fastigheter Stockholm, tel: 010-448 02 93 
Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel 010-448 44 40   
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99 
 
 
Om Skanska i Sverige 
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet 
inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.  
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 
2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 
cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan. 

 


