
 

 
Pressmeddelande 2021-05-19 

Brillo Pizza öppnar i växande Sickla  
 

Efter att ha testat konceptet i pop up-format i Söderhallarna rullar 
Brillo Pizza ut på fler ställen i Stockholm. Atrium Ljungberg har 
tecknat hyresavtal med Brillo Pizza som öppnar i Sickla i augusti. Det 
blir ett välkommet tillskott till andra restauranger i de 
industrihistoriska kvarteren såsom Bastad Burger, Urban Deli, Fanny 
Udde bistro och kafferosteriet Black Honey Coffee Roasters.  

Brillo Pizza har sin grund i Taverna Brillo som länge har varit kända för sina goda pizzor. Idén 
bakom Brillo Pizza är att kunna erbjuda pizzor med samma höga kvalitet som Taverna Brillos, till 
bra priser i en okomplicerad och härlig miljö. Hos Brillo hittar man allt från italienska klassiker till 
Taverna Brillos kända löjromspizza och nya lekfulla pizzor såsom yakinikupizzan.  
 
– Vi ser verkligen fram emot att öppna i Sickla. Allt började med att vi under hösten 2020 öppnade 
upp en pop-up i Söderhallarna för att kunna erbjuda en grymt god pizza avsedd för hemleverans. 
Reaktionerna på pizzorna var över all förväntan vilket resulterade att vi nu vill expandera med 
restauranger, så att vi får chansen att möta våra gäster. Att öppna i Sickla känns helt rätt för oss 
och det märks att det är mycket spännande på gång i området, säger Anders Nordquist, vd på 
Brillo Pizza. 
 
– Sickla växer snabbt med både bostäder och arbetsplatser och i takt med att allt fler personer rör 
sig i området så ökar också efterfrågan på bra restauranger. Vi är otroligt glada att en aktör som 
Brillo Pizza väljer att etablera sig här, säger René Stephansen, Atrium Ljungbergs fastighetschef i 
Sickla.  
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För mer information kontakta: 
Marianne Perslow, kommunikationschef, Atrium Ljungberg, marianne.perslow@al.se,  
070-341 54 21 
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Visionsbild över Järnvägsgatan i Sickla, där butiker och restauranger ger liv åt gatustråken. 
Illustration: 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 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.  

Läs mer på www.al.se 
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