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Tre nya hyresavtal i Formalinfabriken på 
Nobelberget i Sickla 
 
Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med företagen IST, Sport Design Sweden 
och Konstjord som samtliga flyttar in i den nyrenoverade Formalinfabriken på 
Nobelberget i Sickla. Totalt omfattar avtalen närmare 1 700 kvadratmeter. 
 
Nobelbergets utveckling går in i ett nytt skede när boende flyttar in i det första kvarteret hösten 
2020. Försäljningen av bostadsrätterna pågår och totalt planeras för 500 lägenheter. Flera av 
områdets ursprungliga industribyggnader bevaras, bland annat den karaktärsfulla tegelbyggnaden 
Formalinfabriken som omvandlas till kreativa kontor, restaurang och café. De nya 
kontorslokalerna är toppmoderna och effektiva med en industrihistorisk prägel. Bottenvåningen 
blir en inspirerande mötesplats med utrymme för kultur och socialt umgänge för såväl boende på 
Nobelberget som företagens verksamheter. Även den historiska Panncentralen utvecklas och blir 
en förskola i lekfull miljö. 
 
– Vi är väldigt glada över att IST, Konstjord och Sport Design Sweden valt att etablera sina 
verksamheter på Nobelberget. Formalinfabriken kommer att bli områdets hjärta med kreativa 
kontor och funktioner som även gör det till en mötesplats för alla boende i området. Det är en 
viktig del i att förverkliga våra planer på ett spännande område med hög livskvalitet, säger 
Charlotta Gustafson, head of leasing på Atrium Ljungberg. 
 
Konstjord är ett nätverk för kreativa verksamheter såsom konstnärer, filmare, scenografer och 
spelutvecklare. Hyresgästerna tecknar ett medlemskap som ger dem tillgång till kontor, studios, 
mötesrum, kök med mera. Konstjord flyttade in i Formalinfabriken i september.  
 
Sport Design Sweden grundandes 2008 och är en global aktör inom merchandise. Företaget har 
stort fokus på design och levererar sina produkter till sportklubbar, sommar- och 
vinterdestinationer. Sport Design Sweden har drygt 30 anställda och kontor i såväl Sverige som 
Tyskland och USA. Avtalet i Formalinfabriken omfattar drygt 550 kvadratmeter med inflytt i slutet 
av november.  
 
IST är Skandinaviens ledande Edtech-företag och är verksamma inom digitalisering av lärande i 
skolor. I mer än trettio år har företaget levererat system och tjänster till skola och förvaltning med 
målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar inom skolan. Företaget har 
470 anställda i Norden och Tyskland och flyttar in i Formalinfabriken i maj 2020.  
 
– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i de nya, fräscha lokalerna i Sickla. Byggnaden har en unik 
karaktär och erbjuder en kontorsmiljö väl anpassad utifrån våra behov. Flytten är också ett viktigt 
steg i vår fortsatta tillväxtresa, där lokalerna skapar goda möjligheter för kreativitet och 
samarbete, säger Louise Bagewitz, COO hos IST. 
 
 
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. 
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För mer information kontakta: 
Charlotta Gustafson, head of leasing, Atrium Ljungberg, 073-325 17 79 
charlotta.gustafson@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 sjuttiotal fastigheter, värderade till 47 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 28 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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