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Tre nya hyresgäster i Sickla Front
Sickla blir allt tydligare som arbetsplatsvarumärke i takt med att nya,
växande företag flyttar in. Nyligen tecknade Atrium Ljungberg avtal
med tre ytterligare hyresgäster i Sickla Front. Klarahill och Livihop
flyttar in i maj, Secmaker har redan flyttat in. De har alla tre förenklat
inflyttningen med hjälp av Atrium Ljungbergs koncept Xtra, en
inflyttningsservice som sätter hyresgästen i kontakt med beprövade
leverantörer, exempelvis IT, larm och inredning.
Klarahill är Sveriges näst största begravningskedja och driver lokala begravningsbyråer över hela
landet. I fokus står det personliga mötet och personliga begravningar. Tillsammans med
dotterbolaget Verahill, som är experter på familjejuridik, flyttar huvudkontoret in på nästan 650
kvadratmeter.
– Vi ser fram emot flytten till ett helt nytt kontor i Sickla, säger Niklas Steenberg, vd på Klarahill.
Vår flytt är omfattande men vi har god hjälp av Xtra och engagerade leverantörer.
Livihop är verksamma inom vård och omsorg och erbjuder tjänster inom personlig assistans för
individer med olika funktionsvariation. Livihop har cirka tusen medarbetare över Sverige och
flyttar in på cirka 450 kvadratmeter med sitt huvudkontor.
SecMaker utvecklar IT-säkerhetslösningar som skyddar information, system och data för över en
miljon användare i Norden. Med sin kompetens inom säker inloggning och digital signering har
företaget även samarbete med flera internationella IT-bolag. De hyr drygt 700 kvadratmeter i
Sickla Front.
– Det är glädjande att så många företag väljer Sickla för sina nya kontorsetableringar. De blir
grannar med etablerade globala företag som Atlas Copco, Epiroc, Intrum Justitia och Stora Enso,
säger Camilla Waxin, Office Leasing Manager på Atrium Ljungberg.
Sickla Front omfattar tre byggnader om drygt 35 000 kvadratmeter uthyrbar yta och ligger där
Hammarby Sjöstad möter Sickla. Två av byggnaderna invigdes i oktober 2018 då bland annat
Domstolsverket, Yamaha och Vroom flyttade in. De tre byggnaderna är alla miljöcertifierad med
Breeam excellent och fungerar också som pilot för Atrium Ljungbergs inflyttningsserviceprojekt
Xtra. Intill kontorsbyggnaderna finns ett 14 000 kvadratmeter stort parkeringshus med 100
laddplatser för elbilar.

Nacka, 2019-04-24
Atrium Ljungberg AB (publ)
För mer information kontakta:
Camilla Waxin, Office Leasing Manager, Atrium Ljungberg, 070-383 72 88
camilla.waxin@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 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 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 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på
Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se
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