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Gullers Grupp flyttar till nya Slussen 
 
 

Slussens utveckling från trafikplats till mötesplats fortsätter och Atrium 
Ljungbergs ombyggnad av Katarinahuset är en viktig pusselbit. Nu står det 
klart att Gullers Grupp, en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer, 
väljer området som ny bas i Stockholm.   
 
Gullers Grupp är Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer och erbjuder tjänster inom hållbarhet, 
berättelse, teknik och ledarskap. Företaget är inne i en kraftfull tillväxt och har på fem år fördubblat sin 
storlek. När resan nu fortsätter söker man nya lokaler för sin verksamhet i Stockholm. Valet har fallit på 
Katarinahuset vid Slussen och under slutet av 2022 kommer företaget att flytta in på 1200 kvadratmeter 
moderna lokaler med en fantastisk utsikt över Gamla stan och Djurgården.  
 
– Gullers Grupp är på väg framåt och i den utvecklingen passar det väldigt bra att göra Slussen till vår 
nya bas i Stockholm. Det är en plats i rörelse som vi tror kommer passa våra medarbetare och våra 
uppdragsgivare, säger Ulf Dahlqvist, vd för Gullers Grupp.  
 
Slussen har varit en central plats ända sedan Stockholm grundades. Slussen utvecklas från trafiklösning 
till mötesplats när bilar och bussar flyttar under mark och kajstråk och en park växer fram. En modern 
stadsmarknad som lockar med en mängd restauranger, från enkel street food till fine dining, en ny 
handelsplats, levande torg och moderna kontorsytor. Atrium Ljungberg är en av de största 
fastighetsägarna vid Slussen och tar aktiv del i utvecklingen av platsen.  
 
– Att Gullers Grupp flyttar till Katarinahuset är ett kvitto på nya Slussens attraktivitet. Jag är övertygad 
om att de kommer trivas i sina nya lokaler och tillföra området spännande kompetenser och möten, 
säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.  
 
Hyresavtalet med Gullers Grupp 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: 
Marianne Perslow, kommunikationschef Atrium Ljungberg, 070-341 54 21, Marianne.Perslow@al.se 
Ulf Dahlqvist, vd Gullers Grupp, 070-730 16 65, ulf.dahlqvist@gullers.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 miljon kvadratmeter värderade till 49 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 37 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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Katarinahuset sett från bryggorna vid Mälarterrassen. Visionsbild: DBOX/Foster + Partners (beskuren).  
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