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Barnteater och festivalarrangör flyttar till 
Slakthusområdet 
 

Nu breddar Atrium Ljungberg kulturutbudet i Slakthusområdet med 
två nya aktörer. Konsert- och festivalarrangören FKP Scorpio och 
Teater Pero är de senaste tillskotten som etablerar sina kontor i den 
framväxande stadsdelen, där ett rikt och brett kulturutbud kommer 
att löpa som en röd tråd.  

Slakthusområdet har redan idag ett levande kulturliv och efter sommaren flyttar ytterligare två 
aktörer in i området. Efter 27 år med egen scen på Sveavägen flyttar Teater Pero till 
Slakthusområdet för att driva sin verksamhet från ett nytt kontor. Teater Peros turnéverksamhet 
kommer att utgå ifrån den nya platsen och till hösten kommer teatern fortsatt att gästspela i sina 
gamla lokaler. 
 
– Det känns jättekul att med Teater Pero kunna välkomna en ny scenkonstaktör till området och 
dessutom en aktör som specifikt arbetar med barn- och ungdomskultur, säger Jon Allesson, 
affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg. Vår vision är att 
Slakthusområdet ska bli Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser och därför är vi 
väldigt glada att kulturaktörer med olika inriktning vill samlas här. Barnkultur är en viktig del i 
helheten.  
 
Längre bort på samma gata har en av Sveriges största konsert- och festivalarrangörer, FKP 
Scorpio, funnit sitt nya hem. I september flyttar de in i sina nya lokaler strax bakom 
Slakthusgrillen, bredvid det nyöppnade kafferosteriet Stockholm Roast.   
 
– Att flytta vårt kontor till Slakthusområdet känns helt rätt och vi är väldigt taggade på att redan 
från start vara en del av det nya Slakthusområdet som växer fram. Vi är övertygade om att vi 
kommer att hitta massor med synergier med andra hyresgäster som redan nu finns i området och 
dra nytta av varandras kompetens. För oss är sammanhanget och känslan helt rätt med närheten 
till de stora arenorna i Globenområdet och klubbarna kring Slaktis, säger Božo Rasic, VD på FKP 
Scorpio. 
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För mer information kontakta: 
Jon Allesson, Affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation, Atrium Ljungberg, 070-927 60 60, 
jon.allesson@al.se 
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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 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 44 miljarder kronor. 

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 
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