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Atrium Ljungberg tecknar avtal med 
etablerad revisionsbyrå i Bas Barkarby  
 

Allians Revision & Redovisning blir första kommersiella företag att 
hyra kontor i Bas Barkarby, Atrium Ljungbergs kvarter som också 
kommer att inrymma Järfälla gymnasium, bibliotek, multihall, 
restaurang och gym. Allians hyr ett helt våningsplan i det 14 våningar 
höga huset och flyttar in i januari 2022. 
 
– Vi är fantastiskt glada över att Allians väljer Bas Barkarby för sin fortsatta utveckling. Vi 
utvecklar kontor och mötesplatser på en ny nivå i Järfälla och har goda erfarenheter av att blanda 
utbildning, kultur och näringsliv. Den finns en inneboende kraft i att människor från olika typer av 
verksamheter möts och samverkar, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium 
Ljungberg.  
 
Revisionsbyrån Allians grundades i Järfälla 2001 och idag består företaget av cirka 30 medarbetare 
med huvudkontor i södra Järfälla. De nya lokalerna på 400 kvadratmeter innebär ett stort steg i 
företagets utveckling och de blir först ut i de nya kontorskvarteren som ligger i direkt anslutning 
till stationen för fjärrtåg, pendeltåg och tunnelbana.  
  
– Vår ambition är att utveckla verksamheten och bli mer tillgängliga för hela norra Stockholm och 
Mälardalen, säger Marina Stubbing, verksamhetschef på Allians Revision & Redovisning. Vi ser 
stor potential i Bas Barkarby, både för att locka nya kunder men också attrahera nya 
medarbetare. 
  
Fastighetsägaren Atrium Ljungbergs utvecklingsplaner för Bas Barkarby inleddes 2016 när 
området runt tågstationen mellan Barkarbystaden och Veddesta började utvecklas. Tidigt stod det 
klart att Järfälla gymnasium skulle finnas i byggnaden tillsammans med en multihall, bibliotek 
samt lokaler för kulturaktiviteter. Idag är stora delar av byggnadens stomme upprest och 
inflyttning i de första delarna sker runt årsskiftet 2021/22. 
  
Hyresavtalet med Allians Revision & Redovisning är ett så kallat grönt hyresavtal – en 
överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller 
förbättra lokalens miljömässiga prestanda. 
 
Nacka, 2020-05-27 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Charlotta Gustafson, Head of Leasing, Atrium Ljungberg, 073-325 17 79 
charlotta.gustafson@al.se  
 
Marina Stubbing, verksamhetschef, Allians Revision & Redovisning, 08-509 064 07, 
marina.stubbing@re-allians.se 
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Stommen till Bas Barkarby är på väg upp. Foto: Atrium Ljungberg 
 
 

 
Bas Barkarby sett från E18. Visionsbild: White  
 
 

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 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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