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Nu börjar nya stadsdelen Nobelberget i 
Sickla byggas 
 

Atrium Ljungberg startar nu byggnationen av det första bostads-
kvarteret, Formalinfabriken och förskolan Panncentralen på 
Nobelberget. Här växer en ny stadsdel fram med 500 bostäder, 
kreativa kontor, kulturetableringar, grönska och mötesplatser. Det 
första kvarteret omfattar 68 lägenheter och inflyttning sker under 
hösten 2020.  
 
Lördagen den 27 april firades startskottet för Nobelberget, en ny stadsdel med bostäder, 
arbetsplatser och kultur i Sickla. Stockholm Jazz Festival stod för scenprogrammet med Rigmor 
Gustafsson i ett bejublat framträdande. På Nobelberget, som fram till för ett par månader sedan 
varit känt för de flesta som en konsert- och evenemangsplats, kommer kulturen att leva vidare i 
olika former.  
 
Här tänker fastighetsägaren Atrium Ljungberg nytt, men bevarar samtidigt en del av områdets 
historia och identitet. Den karaktärsfulla tegelbyggnaden Formalinfabriken omvandlas till kreativa 
kontor, restaurang och café och blir en mötesplats där de första kontorshyresgästerna flyttar in 
redan till sommaren 2019. Panncentralen, med sin höga skorsten, kommer att bevaras och blir i 
augusti 2020 en förskola i lekfull miljö. Det planerade Sicklastråket kommer att binda ihop 
Nobelberget med såväl Hammarby Sjöstad som Sickla.  
 
– Jag är väldigt glad över att vi nu startar byggnationen av det nya bostadskvarteret på 
Nobelberget. Det är en viktig del i förverkligandet av Atrium Ljungbergs vision om att utveckla 
levande stadsmiljöer, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.  
 
Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs berättade om hur stadsdelen Nobelberget utvecklas och 
kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau, framhöll att Nacka nu är på väg att få sin 
första stadskärna i och med utvecklingen i Sickla. 
 
– Det är glädjande att så många kom för att fira startskottet för Nobelberget och att intresset är 
stort för vårt nya bostadskvarter. Vi vill att det framtida Nobelberget ska präglas av kreativa 
verksamheter och en stark gemenskap, i linje med den kultur som blomstrat på platsen de senaste 
åren, avslutar Joanna Berg, affärsutvecklingschef Bostad, Atrium Ljungberg.  
 
Om Nobelberget 
Stadsdelen Nobelberget är en del av Sickla i Nacka. Här planeras för 500 bostäder, kreativa 
kontor, kultur, parkområde och förskola. Det första bostadskvarteret innehåller 68 bostäder om 
1–5 rum, försäljning pågår och inflyttning sker från oktober 2020. Läs mer om Nobelberget på 
https://stad.nobelberget.se/ 
 
Nacka, 2019-04-29 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
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För mer information kontakta: 
Joanna Berg, affärsutvecklingschef bostad, Atrium Ljungberg, 070-927 60 91 
joanna.berg@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 

 

 
Nobelbergets första bostadskvarter till vänster, Panncentralen förskola med skorstenen och 
Formalinfabriken i mitten. Visionsbild: Walk the room 
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Johan Edlund, vd TL bygg, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka och Annica Ånäs, 
vd Atrium Ljungberg. Foto: Julia Stanislawska 
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