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Atrium Ljungberg tecknar avtal med
specialistläkare i Bas Barkarby
Almakliniken som är specialiserade inom allmän- och hjärtmedicin,
utökar verksamheten med en etablering i Bas Barkarby i Järfälla. Ökad
tillgänglighet för ett större upptagningsområde är fokus när de
öppnar intill den kommande tunnelbanestationen.
Mitt i Barkarbystaden, som är ett av Stockholms mest expansiva områden, blir Bas Barkarby ett
multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, lärande och hälsa med invigning i början av 2022.
Redan idag reser sig byggnaden som ett riktmärke med sina fjorton våningar intill E18, fjärrtåg och
den kommande tunnelbanestationen.
– Vi är jätteglada över etableringen som ytterligare befäster Bas Barkarbys och områdets
attraktivitet, säger Catarina Sjömark som är affärsutvecklare på Atrium Ljungberg. Almaklinikens
ambitioner stärker Bas Barkarbys erbjudande som en välkomnande och levande plats.
Almakliniken är specialiserad på allmän- och hjärtmedicin och arbetar på uppdrag av Region
Stockholm. Nu kompletterar de mottagningen på Jakobsbergs sjukhus med nya lokaler i Bas
Barkarby under våren 2022. De har också planer på att erbjuda fler tjänster i Bas Barkarby.
– Det känns fantastiskt att öppna i Bas Barkarby, nu blir vi tillgängliga för ett större område, säger
Dr Nikolas Östlund Papadogeorgos, hjärtspecialist och medgrundare av Almakliniken. Våra
utvecklingsplaner är att bli navet i Järfällas öppenvård och specialistvård. Samtidigt fortsätter vi
att prioritera att våra patienter får träffa samma läkare vid varje besök, vilket är mycket
uppskattat.
Hyresavtalet med Almakliniken på drygt 900 kvadratmeter är ett så kallat grönt hyresavtal - en
överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller
förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Bas Barkarby är miljöcertifierat enligt Breeam, nivå
very good. Bas Barkarbys 30 000 kvadratmeter rymmer lokaler för kontor, vård och utbildning,
samt bibliotek och multihall.
Nacka, 2021-04-13
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Catarina Sjömark, affärsutvecklare Atrium Ljungberg, 070-927 60 12, catarina.sjomark@al.se
Dr Nikolas Östlund Papadogeorgos, hjärtspecialist och medgrundare av Almakliniken,
08-89 99 99, nikolas@almakliniken.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 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

Bas Barkarby intill E18 och kommande tunnelbanestation. foto: Objekt 360.

Almaklinikens grundare: Från vänster Dr Mattias Bengtsson, Dr Anna Drejenstam och Dr Nikolas
Östlund Papadogeorgos. Foto Paolo Massanyi.

