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Hälsohuset Curanten i Sickla fullt 
uthyrt; en milstolpe i utvecklingen av 
Sickla 
 
Under hösten flyttade de första verksamheterna in i det nya 
hälsohuset Curanten i Sickla. Sedan dess har efterfrågan på lokalerna 
varit stor. Bakom idén och det framgångsrika projektet står Atrium 
Ljungberg, som nu tecknat hyresavtal med BB Stockholm, Acudoc 
Fysiologlab, Söderögon och Stockholm Medicus. Därmed är alla 
lokaler för vård och hälsa fullt uthyrda.  

 
Curanten omfattar totalt 11 500 kvadratmeter varav 9 500 kvadratmeter är avsedda för vård och 
hälsa. Bland verksamheterna i huset återfinns även aktörer som Kry, Sickla Hälsocenter, GHP 
Specialisttandläkarna, Distriktstandvården, Alva barnklinik, Arena Motion & Rehab, Friskis&Svettis 
och Vattenhuset. Med de senaste tillskotten är vårddelen nu fullt uthyrd och huset i sin helhet har 
en uthyrningsgrad på 95 procent.  
 
Projektet har varit mycket framgångsrikt. Idén om att samla olika aktörer inom vård och hälsa, för 
att möjliggöra för synergier mellan de olika verksamheterna, har varit uppskattad bland de som 
etablerat sig i huset. Med Curanten är ännu en pusselbit på plats i Atrium Ljungbergs långsiktiga 
planer för Sickla som en urban plats i stark utveckling. 
 
– Det finns en tydlig idé och vision bakom varje projekt i Sickla. Alla våra projekt genomförs med 
både eftertanke och omtanke, med människan i fokus. Curanten är unikt i sitt slag att samla 
aktörer inom vård och hälsa i ett och samma hotellinspirerade hus, och vi är glada över att det har 
varit ett så framgångsrikt projekt. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan från aktörer inom vård och 
hälsa och det finns såklart potential för fler etableringar i området, säger Håkan Hyllengren, 
affärsutvecklingschef i Sickla. 
 
– I Sickla har vi en historia av att alltid tänka nytt. Ett annat exempel är när vi samlade fyra 
gymnasieskolor i en och samma kunskapsgalleria, M7. Strävan efter att vara nyskapande, 
samtidigt som vi förvaltar det industrihistoriska arvet, är något vi tar med oss i den fortsatta 
utvecklingen av Sickla, avslutar han. 
 
Sickla växer snabbt med både kontor, bostäder och service och efterfrågan från olika 
verksamheter ökar. Under 2021 planeras Clarion Collection Hotel Tapetfabriken att öppna vid 
Marcusplatsen och precis vid Sickla station planeras för ett 23 våningar högt landmärket - Sickla 
stationshus. Centrala Sickla, som idag består av låga handelsbyggnader, kommer fram till 2030 att 
utvecklas till trivsamma stadskvarter med en blandning av verksamheter och bostäder.  
 
Hyresavtalen med BB Stockholm, Acudoc Fysiologlab, Söderögon och Stockholm Medicus 
omfattar totalt cirka 1 500 kvadratmeter. Alla hyresavtal är så kallade gröna hyresavtal – en 
överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller 
förbättra lokalens miljömässiga prestanda. 



 
 
Nacka, 2021-02-11 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
 
För mer information kontakta: 
Håkan Hyllengren, Affärsutvecklingschef Sickla, Atrium Ljungberg, 070-466 96 20, 
hakan.hyllengren@al.se 
 

 
Curanten i Sickla – ett helt hus för vård och hälsa. Foto: Atrium Ljungberg 
 
 

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 47 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 38 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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