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Hudvårdshögskolan och Friskis&Svettis till
hälsohuset Curanten i Sickla
Efterfrågan på lokaler i det nya hälsohuset Curanten har varit stor och
nyligen tecknades avtal med Friskis&Svettis som öppnar till våren.
Avtal har också tecknats med Hudvårdshögskolan IBS som väljer att
flytta sin utbildningsverksamhet med tillhörande elevklinik till Sickla.
I det nybyggda Curanten, som ligger precis vid Sickla station, samlas olika aktörer inom vård,
friskvård och hälsa. I början av oktober öppnade huset upp för sina första besökare och nu fylls
Curanten i rask takt med vårdcentraler, tandläkare, barnklinik, hudklinik, fysioterapeuter och
babysim.
Ett av det senaste tillskottet är Hudvårdshögskolan IBS, en välrenommerad yrkeshögskola inom
specialiserad och behandlande hudvård. Skolan flyttar från Kungsholmen och öppnar i Sickla
lagom till terminsstart hösten 2021. Vägg i vägg med utbildningsverksamheten öppnar en klinik
som erbjuder ansikts-, spa- och kroppsbehandlingar utförda av elever på Hudvårdshögskolan.
Friskis&Svettis är ett annat välkommet komplement i Curanten. Friskis&Svettis har funnits i Sickla
sedan 2009 och väljer nu att flytta in i större lokaler i det nybyggda hälsohuset. Gymmet kommer
att omfatta drygt 1 500 kvadratmeter och öppnar i maj nästa år.
– Vi ser fram emot att hälsa både yrkeshögskola och gym välkomna till Curanten. I takt med att
stadsdelen växer kommer också behovet av vård och hälsa att öka och där har Curanten en viktig
funktion att fylla, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.
Hyresavtalen med Hudvårdshögskolan och Friskis&Svettis är så kallade gröna hyresavtal – en
överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller
förbättra lokalens miljömässiga prestanda.
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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 46 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 36 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large
Cap-listan. Läs mer på www.al.se

