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Prisbelönta kockar öppnar restaurang på 
Mobilia 
 

Malmös egna världsmästarkockar Daniel Pembert och Tomas 
Gustafsson har tecknat avtal med Atrium Ljungberg om att öppna 
restaurangen Torget 02 på Mobilia i oktober. Restaurangen är en del i 
en händelserik höst på Mobilia med invigningar av barnkulturhuset 
Funnys Äventyr, Nordisk Films biograf och flera butiker och 
restauranger. 
 
Daniel Pembert och Tomas Gustafsson lärde känna varandra när de tävlade tillsammans, och vann 
Kock-VM 2014. Sen dess har de arbetat med kulinarisk utveckling, catering, kockutbildning och 
driver restaurangen Lokal 17 i hamnen i Malmö. Restaurang Torget 02 på Mobila kommer att 
fokusera på skånska råvaror och servera surdegspizza och Streetfood med influenser från världens 
alla hörn – Mat för familjen i modern tappning. 
  
– Vi vill utmana oss själva med nya saker och när vi såg den fantastiska lokalen var vi sålda, säger 
Daniel Pembert. Vi tror på Mobilias strategi att utvecklas till ett urbant stadskvarter där det finns 
många anledningar att spendera tid.  
 
Atrium Ljungberg har arbetat intensivt med att utveckla matutbudet på Mobilia som redan i 
sommar utökas med Svea Husmanskost och foodtrucken Paolita’s Streetfood. I slutet av 
sommaren invigs även flera nya butiker, bland annat New Yorker och Deichmann och senare 
under hösten är det premiär för barnkulturhuset Funnys Äventyr och Nordisk Films biograf med 
den första 4DX-salongen i södra Sverige.  
 
– Det känns väldigt roligt att kunna växla upp matutbudet på Mobilia med restauratörer av den 
här kalibern, säger Charlotta Gustafson som är Head of Leasing på Atrium Ljungberg. Vi har höga 
förväntningar och är övertygade att etableringen kommer locka nya matgäster även till 
närliggande restauranger.   
 
Hyresavtalet med Torget 02 är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan 
hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens 
miljömässiga prestanda. 
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För mer information kontakta: 
Charlotta Gustafson, Head of Leasing, Atrium Ljungberg, 0733-251779, charlotta.gustafson@al.se 
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Daniel Pembert och Tomas Gustafsson som öppnar restaurang Torget 02 på Mobilia. Foto: 
Pembert och Gustafsson 
 
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 
Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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