
 
 
Pressmeddelande 2020-05-14 

Stockholm Roast öppnar rosteri och 
kaffebar i Slakthusområdet 
 

Till sommaren öppnar Stockholm Roast sitt kafferosteri med 
tillhörande kaffebar, butik och showroom i Slakthusområdet. 
Etableringen blir startskottet för den nya matdestination som Atrium 
Ljungberg nu utvecklar i området. 

– Vi är supertaggade på att kicka igång vår verksamhet i Slakthusområdet. Att med lokal 
produktion få servera vårt kaffe på vårt sätt i vår miljö är något vi drömt om länge. Vi vill skapa en 
plats som är tillgänglig för alla att hänga och dricka kaffe på. Mycket av inspirationen kommer 
från våra resor och Slakthusområdet känns helt rätt. Att få vara en del av områdets utveckling 
kommer att bli magiskt, säger Johan Montan Ahlgren, en av grundarna till Stockholm Roast.  

Stockholm Roast flyttar in i början av juni och kafferosteriet planeras att vara igång i mitten av 
samma månad. Under sommaren kommer kaffebaren att ha varierande öppettider för att i 
augusti fortsätta med fasta tider. Kafferosteriet byggs upp mitt i det historiska hjärtat av 
Slakthusområdet, i anslutning till de gamla Slakthushallarna.  

– Det här blir startskottet för den matdestination som under de närmaste åren kommer att växa 
fram organiskt i anslutning till Slakthushallarna. Flera aktörer kommer att flytta in och 
tillsammans bilda en helt unik mötesplats i de gamla industrihistoriska miljöerna. Vi är fantastiskt 
glada över att inleda samarbetet med Stockholm Roast. Deras verksamhet, som består av både 
småskalig produktion och publik verksamhet, är helt i linje med vår vision om att skapa nya 
mötesplatser i området, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef för affärsutveckling på Atrium 
Ljungberg. 
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Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
 
För mer information kontakta: 
Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Atrium Ljungberg, 070-341 54 16, 
linus.kjellberg@al.se 
 
Johan Montan Ahlgren, grundare Stockholm Roast, 08-500 200 50,  
johan@stockholmroast.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 cirka 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal 

fastigheter, värderade till 48 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 32 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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