
 

 
Pressmeddelande 2017-05-08 
 

Ytterligare ett globalt företag väljer 
Sickla 

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med det globala 
motorföretaget Yamaha Motor Europe N.V. Filial Sverige om 
cirka 1 200 kvadratmeter kontorsyta i Sickla, Nacka. I 
fastigheten Sickla Front etablerar Yamaha Motor sitt svenska 
huvudkontor. 
 

Yamaha Motor Europe N.V. Filial Sveriges flytt till Sickla Front, där Atrium Ljungberg just 
nu uppför två större kontorsbyggnader, kommer att ske under hösten 2018. Kontoret 
beräknas sysselsätta ett 20-tal personer. 
 
- Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Yamaha till Sickla och till Atrium 
Ljungberg. De är ett attraktivt tillskott till vår mix av hyresgäster och kommer att få mycket 
bra lokaler för sitt nya huvudkontor och showroom, med flera stora internationella företag 
som grannar. Vi ser att södra Stockholm växer sig allt starkare som kontorsdestination 
och Sickla Front erbjuder ett bra geografiskt läge med goda kommunikationsmöjligheter 
och närhet till handel och service, kommenterar Petter Klingofström, uthyrningschef 
Transaktion och Etablering på Atrium Ljungberg.  
 
Yamaha Motor Europe N.V. Filial Sverige ansvarar för försäljningen i Sverige och flera 
andra nordeuropeiska länder och verksamheten bedrivs från kontor i Stockholm, Oslo och 
Odense. Regionen utgör den största marin- och snöskotermarknaden i Europa och 
representerar en betydande del av den europeiska marknaden för motorcyklar och 
terränghjulingar.  
 
- För att kunna fokusera på vår verksamhets utveckling och tillväxt krävs att vårt kontor 
stimulerar och underlättar vårt dagliga arbete. Sickla Fronts lokaler erbjuder oss en bra 
miljö för det, vi ser fram emot inflyttning och att få Atrium Ljungberg som hyresvärd, säger 
Elmir Andersson, Division Manager, Yamaha Motor Scandinavia AB. 
 
Med utvecklingen av Sickla Front skapar Atrium Ljungberg ett stadsmässigt kvarter som 
binder samman Sickla med Hammarby Sjöstad. Området utgör en ny entré till Sickla och 
fungerar som en brygga mellan områdets gamla och nya delar. Förlängningen av 
Tvärbanan, som sätts i trafik under andra halvåret 2017, samt ett tiotal busslinjer passerar 
området. Det är även beslutat att tunnelbanans nya blå linje ska förlängas till Nacka 
centrum, vilket innebär tunnelbana till Sickla år 2025. 
 
Tidigare uthyrningar i Sickla Front är bland andra Stora Enso, PwC och Domstolsverket. 
Sickla Front är miljöcertifierat enligt systemet Breeam och kommer att bli minst Very 
Good-certifierad. Hyresavtalet med Yamaha Motor Scandinavia AB genomfördes 
tillsammans med uthyrningskonsult New Property. 
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För mer information kontakta: 

Petter Klingofström, uthyrningschef Transaktion och Etablering, Atrium Ljungberg,  
070-880 63 21 
petter.klingofstrom@al.se 

 

 
 

Sickla Front i Sickla, Nacka. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB 

 

 
 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, 

Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa 

levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och 

bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 39 

miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 

000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. 

Läs mer på www.al.se 
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