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Restaurang K-märkt öppnar i nya Life City i
Hagstaden
Atrium Ljungberg har tecknat avtal med framgångsrika K-märkt om
en ny restaurang och matcafé i Life City som just nu byggs i
Hagastaden. Med en tydlig hållbarhetsprofil kommer K-märkt att
servera både luncher och middagar och även leverera mat och dryck
till konferensverksamheten i huset.
K-märkt grundades 2014 i ”k-märkta” Garnisonen och finns idag på sex platser i Stockholm med
restauranger, matcaféer och eventlokaler. K-märkt ägs och drivs av de tre K:na - kocken Hanna
Normark, konditorn Daniel Roos och kyparen Jens Dolk. Till årsskiftet öppnar K-märkt på 800
kvadratmeter i Life City som just nu byggs mitt i Hagastaden. Restaurangen och matcaféet
kommer att komplettera konferens- och mötesverksamheten i huset och blir en viktig pusselbit i
skapande av en ny mötesplats för verksamheter inom life science i Hagastaden.
– Vi har följt Hagastadens utveckling och det är ett superexpansivt och spännande område med
både kontor och bostäder. Vi vill leverera bra och hållbar mat och arrangemangsupplevelser till de
som arbetar i huset, de som passerar huset och de som bor i närheten. Vi ser också fram emot att
leverera moderna och hållbara måltider till Life Citys konferensverksamhet, säger Jens Dolk, en av
grundarna till K-märkt. På kvällar och helger blir restaurangen en arena för privata fester och
arrangemang genom ett plugin-koncept, avslutar Jens Dolk.
K-märkt har tidigare utnämnts till Sveriges mest hållbara krog och är en inspirationskälla för
hållbar restaurangdrift. Genom nya, obeprövade och lite udda metoder jobbar man dagligen med
målet att minska matsvinnet. En av modellerna är att servera ”menylösa” luncher.
– Vi är fantastiskt glada över att K-märkt öppnar i huset. Vi har haft ett riktigt nära och bra
samarbete och deras gastronomiska och kreativa höjd i kombination med en stark
hållbarhetsfilosofi är en helt rätt för Life City, säger Mikael Wilhelmsson, affärsutvecklare på
Atrium Ljungberg.
Life City kommer att vara färdigbyggt i slutet av 2021 med en total uthyrbar area om cirka 27 000
kvadratmeter. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200 000 människor passerar varje
dag, får Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer
inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet.
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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 48 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.
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