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Nu öppnar förskolan i den gamla 
panncentralen på Nobelberget i Sickla  
 

I början av året öppnade Jensen förskola i den gamla panncentralen 
på Nobelberget i Sickla. Bakom projektet ligger Atrium Ljungberg i 
samverkan med White arkitekter. Panncentralen är en av de äldre 
industribyggnader som bevarats och som nu fylls med nya 
verksamheter. Här har man skapat en byggnad för fantasi och leklust, 
med miljöer utöver det vanliga. 

Med sin karaktäristiska höga skorsten är panncentralen ett viktigt landmärke på Nobelberget i 
Sickla. Nu har den tidigare industribyggnaden omvandlats till en unik förskola i lekfull miljö både 
invändigt och utvändigt. Förskolan heter JENSEN förskola Nobelberget och drivs av JENSEN 
education. Verksamheten som totalt rymmer sex avdelningar med plats för 120 förskolebarn 
öppnade den 7 januari. 
 
– Vi är jätteglada att äntligen kunna öppna vår verksamhet. Vi har jobbat nära arkitekterna i 
omvandlingen av lokalen och är tacksamma över den inspirerande miljö som vi nu kan erbjuda 
barnen. Både lokalen och gården erbjuder en unik förskolemiljö som uppmuntrar till lek och 
upptäckande. Här kommer barnen att få lära sig massor, säger Linda Alm, Skolchef, Affärsområde 
förskola på JENSEN education.  
 
Bakom den spännande arkitekturen står White arkitekter. Den gamla tegelbyggnaden har 
bevarats och kompletterats med en tillbyggnad som knyter samman det höga berget på baksidan 
med den ursprungliga industribyggnaden. Den nya byggnaden för tankarna till en svävande 
regnbåge med organiska former och rundade hörn.  
  
– Byggnaden är inspirerad av barnets blick, nyfikenhet och fantasi. De utmanande 
förutsättningarna i den gamla industribyggnaden och den omgivande terrängen har gjort det 
möjligt att skapa miljöer utöver det vanliga, som kan upplevas på många olika sätt och från 
många perspektiv. Från de många utkiksplatserna kan barnen se vad som händer runtomkring 
dem, både utomhus och inomhus, och upptäcka nya aspekter av sin omgivning, gång på 
gång.  Här blir lärande och rörelse något lustfyllt, säger Elena Kanevsky, ansvarig arkitekt på White 
arkitekter. 
 
På Nobelberget i Sickla skapas ett levande område med bostäder, kreativa verksamheter, park och 
nya mötesplatser. Totalt planeras för cirka 500 bostäder. Det första bostadskvarteret står redan 
klart och produktion pågår för fullt i nästkommande kvarter. Genom utvecklingen av Nobelberget 
knyts Hammarby Sjöstad ihop med Sickla. Längs med Sicklastråket, ett promenad- och cykelstråk, 
som löper genom området, finns förutom förskolan även ett kafferosteri med uteservering och 
andra verksamheter i gatuplan.  
 
– Det är härligt att se att Nobelberget fylls med liv och rörelse med både verksamheter, boende 
och förskolebarn. Hela Sickla växer snabbt och står inför en spännande utveckling med både fler 
arbetsplatser och bostäder. Det känns verkligen att det bubblar och att det är mycket på gång nu, 
precis som det ska vara i en stadsdel med en blandning av boende, arbetande, kultur, handel och 
service, säger Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef i Sickla på Atrium Ljungberg.  
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För mer information kontakta: 
Håkan Hyllengren, Affärsutvecklingschef Sickla, Atrium Ljungberg, 070-466 96 20, 
hakan.hyllengren@al.se 
 
 
 
 
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 
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