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Flera uthyrningar i Söderhallarna spelutvecklaren Chief Rebel flyttar in och
Instabox expanderar
Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med spelutvecklingsbolaget
Chief Rebel som flyttar sitt kontor till Söderhallarna. Samtidigt väljer
Instabox att expandera och mer än fördubblar storleken på sina
kontorslokaler i huset. Totalt omfattar de två nya uthyrningarna drygt
1 500 kvadratmeter.
Sedan ett år tillbaka har frakt- och paketutlämningsaktören Instabox haft sitt huvudkontor i
Söderhallarna. Bolaget växer snabbt och utökar därför nu sitt kontor. Den nya ytan omfattar drygt
1 000 kvadratmeter och därmed blir Instabox totala kontorsyta cirka 1 500 kvadratmeter. Instabox
tillträder de nya lokalerna i januari 2021.
Nyligen flyttade även spelutvecklaren Chief Rebel in i Söderhallarna. Avtal tecknades under
hösten och omfattar nära 500 kvadratmeter.
– Vi har verkligen sett fram emot att flytta in i Söderhallarna. För oss är det viktigt att sitta på en
central plats med en skön puls både i och utanför huset. Läget precis vid Medborgarplatsen där
många andra spelutvecklare sitter är klockrent, matutbudet på Söder är svårslaget och
förbindelserna gör det enkelt för alla att ta sig till och från kontoret, säger Axel Lindberg, CEO och
Game Director på Chief Rebel.
– Det är en stor efterfrågan på våra lokaler i Söderhallarna och vi är jätteglada att hälsa Chief
Rebel välkomna och att Instabox väljer att utöka sina lokaler hos oss. Söderhallarna står inför en
förändring och den här typen av aktörer är helt i linje med den vision vi har för platsen, sida vid
sida med den mötesplats för matupplevelser som Söderhallarna erbjuder, säger Mikael Gillerlöv,
fastighetschef för Söderhallarna på Atrium Ljungberg.
Sedan Atrium Ljungberg förvärvade Söderhallarna har ambitionen varit att rusta upp och bygga
om delar av fastigheten samt addera vissa tillbyggnader. En ny detaljplan håller på att arbetas
fram tillsammans med Stockholms stad. Planen är bland annat att skapa nya stråk genom
fastigheten med tydligare entréer för att öppna upp byggnaden mot Medborgarplatsen, som ett
led i att skapa ett tryggare och mer levande torgmiljö. Dessutom finns planer på att öppna en
restaurang på Söderhallarnas takterrass, som i dagsläget bara har varit tillgänglig för husets
kontorshyresgäster.
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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

