
 

 
 
Pressmeddelande 2021-01-28 

Fast Travel Games flyttar till Atrium 
Ljungbergs lokaler vid Medborgarplatsen  
 

Klustret av spelutvecklare runt Medborgarplatsen i Stockholm stärks 
ytterligare när Fast Travel Games flyttar till nya lokaler på Magnus 
Ladulåsgatan. Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal som omfattar 
cirka 400 kvadratmeter med spelutvecklaren som har planer på att 
växa.  

Fast Travel Games grundades 2016 och är specialiserade på spel inom virtual reality, VR. Idag har 
bolaget 25 anställda och inom de närmaste åren finns det planer på att växa ytterligare. 
 
– Vi ser fram emot att flytta till nya lokaler där vi har utrymme att växa. Läget precis intill 
Medborgarplatsen passar oss perfekt. Vi ser en fördel med att det finns andra spelutvecklare i 
kvarteren runtomkring. Platsen har en skön atmosfär, många restauranger och bra 
kommunikationer, säger Oskar Burman, vd på Fast Travel Games.  
 
Fastigheten på Magnus Ladulåsgatan ligger bara ett stenkast från Medborgarplatsen och 
Söderhallarna där Atrium Ljungberg i höstas även tecknade avtal med spelutvecklaren Chief Rebel 
i Söderhallarna.  
 
– Vi är jätteglada att Fast Travel Games väljer att flytta hit och ansluter sig till klustret av andra 
spelutvecklare. Det är kul att det finns ett stort intresse hos den här kategorin företag att etablera 
sig runt Medborgarplatsen. När det gäller Söderhallarna finns det spännande utvecklingsplaner 
framåt och etableringar av dessa slag är helt i linje med vår vision för platsen, säger Mikael 
Gillerlöv, fastighetschef Medborgarplatsen och Liljeholmen, Atrium Ljungberg. 
 
Hyresavtalet 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: 
Mikael Gillerlöv, fastighetschef Medborgarplatsen/Liljeholmen, Atrium Ljungberg, 070-618 09 72, 
mikael.gillerlov@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 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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