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The Carlyle Group hyr ut till Arbetsförmedlingen i Nacka Strand 

 

Den globala kapitalförvaltaren The Carlyle Group (Carlyle) hyr ut 1500 kvadratmeter i Nacka Strand. Den 

nya hyresgästen är Arbetsförmedlingen som flyttar till Nacka Strand från nuvarande lokaler i Nacka 

Forum. Arbetsförmedlingen öppnar sitt nya kontor i mars och blir då grannar med bland andra Dustin, 

SATS, Rebtel och Domstolsverket.  

 

Arbetsförmedlingen har skrivit hyresavtal med Carlyle om uthyrning av 1500 kvadratmeter kontorsyta över 

två plan i Nacka Strand. Arbetsförmedlingen har tidigare haft kontor i Nacka Forum men väljer nu att flytta till 

Nacka Strand, som befinner sig i en spännande period av snabb utveckling.  

 

Nacka Strand-området förvärvades av Carlyle i början av 2012 och består av allt från bostäder och kontor till 

skolor och restauranger. Tillsammans med kommunen finns planer för att utveckla området ytterligare för att 

göra det mer attraktivt och levande, både för boende och för besökare. 

  

- Nacka Strand är ett oerhört spännande område där vi kommer att se en hel del aktivitet under 2013. 

Det vackra läget vid vattnet i kombination med bra kommunikationer, närheten till shopping och även 

till Stockholm city gör att intresset för att hyra lokaler är stort. Visionen är att göra området till en än 

mer levande stadsdel och vi ser stor potential för fler hyresgäster framöver. Vi är mycket nöjda med 

det nya avtalet med Arbetsförmedlingen, som vi ser som ett kvitto på vårt arbete med att göra Nacka 

Strand till ett attraktivt alternativ, säger Anders Hörnqvist, Property Director på the Carlyle Group.  

 

Övriga hyresgäster i Nacka Strand är bland andra Dustin, Internationella Engelska Skolan, SATS, Rebtel, 

Domstolsverket, Polisen och Hotell J. Nacka Strand har totalt cirka 200 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 

har i och med det senaste avtalet minskat vakansgraden.  

 

För mer information, kontakta 

Anders Hörnqvist, Property Director, The Carlyle Group  

Tel: +46 851069606, mail: anders.hornqvist@carlyle.com 
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Om Carlyle Europe Real Estate 

Carlyle Europe Real Estate, som ansvarar för europeiska fastighetsinvesteringar inom The Carlyle Group, har 

agerat investeringsrådgivare i Europa sedan 2001. Carlyle Europe Real Estates mål är att genom aktiv 

förvaltning väsentligen öka värdet på fastigheter. Carlyle Europe Real Estate har sex rådgivningsenheter 

baserade i München, London, Madrid, Milano, Paris och Stockholm, vilka råder tre Luxemburgbaserade 

europeiska fastighetsfonder – Carlyle Europe Real Estate Partners I-III. Det totala värdet på fondernas 

tillgångar under förvaltning uppgår till 3,4 miljarder euro. The Carlyle Group är ett globalt private equity-

företag och stängde sin första fastighetsfond för investeringar i USA 1997 och har sedan dess varit sponsor för 

ytterligare 10 fastighetsfonder I USA, Europa, Asien och Latinamerika. Det totala värdet på förvaltade 

fastighetstillgångar uppgår till 11 miljarder dollar. www.carlyle.com 

Om The Carlyle Group  

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 157 

miljarder dollar under förvaltning placerade i 101 fonder och 64 fond-i-fond strukturer, per den 30 september 

2012. Carlyle investerar inom fyra tillgångsslag – corporate private equity, fastigheter, globala 

marknadsstrategier och fond-i-fondlösningar - i Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern samt Nord- 

och Sydamerika, med fokus på flyg och försvar, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och 

energi, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt 

telekommunikation, media och transport. The Carlyle Group har mer än 1300 anställda på 32 kontor fördelat 

över 6 kontinenter. www.carlyle.com www.youtube.com/onecarlyle www.twitter.com/onecarlyle 
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