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Nu startar ombyggnationen av den gamla Kartongfabriken på attraktiva Kungsholmen. 
Fastighetsutvecklingsföretaget Trosse ska förvandla den pampiga industribyggnaden till 44 exklusiva och 
spektakulära lägenheter, som erbjuder köparen den unika möjligheten att kunna kliva direkt ur bilen och 
ta hissen raka vägen in i vardagsrummet.

Kartongfabriken ligger på Arbetargatan, centralt på Kungsholmen och ett stenkast från Fridhemsplan. 
De tidstypiska detaljerna från när byggnaden uppfördes 1902, med stora industrifönster och takhöjder på 
3,40 meter, ger förutsättningar för att skapa spektakulära och attraktiva lägenheter.  

– Under mina 17 år i fastighetsbranschen funderade jag länge på varför ingen byggde om gamla kontor 
i Stockholm när vi har stor bostadsbrist. Jag utvecklade en affärsmodell för detta och har framgångsrikt 
konverterat flera äldre fabriker och kontorsfastigheter till bostäder i Stockholm, säger Fredrik Brunnberg, 
ägare av Trosse AB.

De 4 600 kvadratmetrarna kommer att omvandlas till lägenheter för livsnjutare med varierande behov, med ett 
garage som erbjuder möjligheten att åka hiss ända in i hemmet. De sträcker sig från tvåor på 35 kvadratmeter 
till stora femrummare på 159 kvadrat. Den mest exklusiva lägenheten har två stora takterrasser i söderläge och 
kommer att kosta 17 miljoner kronor. 

– Vi vill att hushåll med olika ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att kunna bo här. Därför har vi 
även skapat mindre lägenheter med samma krav på hög kvalitet. En tvårummare kommer till exempel att 
kosta 2,5 miljoner kronor och ha en månadsavgift på strax under 2 500 kronor per månad.

Trosse ABs passion för bostadsutveckling är främst att få möjlighet att förvandla äldre fabriker och kontor till 
designade bostäder. Med varsam hand och stort engagemang skapas effektiva och moderna bostäder i gamla 
byggnader. Beslut som bostädernas storlekar till valet av minsta krok och beslag får alla samma betydelse då 
samtliga detaljer är viktiga vid skapandet av attraktiva bostäder. 

– Det bästa betyg jag kan få är nöjda kunder. Många av mina kunder bor kvar under lång tid och för mig är 
det beviset – jag tror att de verkligen trivs, säger Fredrik Brunnberg.

Visningarna drar igång i slutet av oktober. Redan nu har man tagit emot närmare 1 000 intresseanmälningar.

– Intresset för Kartongfabriken har varit otroligt, säger Jonas Ahnegård från Fastighetsmäklarna, som ansvarar 
för försäljningen. Vi förstod att intresset skulle vara stort för den här typen av exklusiva och spektakulära 
lägenheter, men våra förväntningar har verkligen överträffats. Vi ser fram emot att bjuda in till den planerade 
VIP-visningen i oktober, som blir startskottet för försäljningen av lägenheterna i Kartongfabriken.

För mer information kontakta:
Fredrik Brunnberg, Trosse AB, tel 073-985 10 50
Jonas Ahnegård, Fastighetsmäklarna, tel 070-840 00 24

För högupplösta bilder, se www.kartongfabriken.se

Trosse AB är ett fastighets- 
utvecklingsbolag som är inriktat på 
att identifiera äldre kommersiella 
fastigheter i attraktiva lägen och 
konvertera dessa till bostadsrätter. 
Stort fokus läggs på lägenheternas 
utformning där design och funktion 
går hand i hand utan kompromisser. 
Trosse AB har genomfört flera 
konverteringsprojekt i Stockholm 
med både Skanska och JM 
som entreprenörer. 


