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Atrium Ljungberg hyr ut till appbolaget 
Wolt i Hagastaden 
 

Det expansiva teknikföretaget Wolt, känt för sin leveransplattform, 
flyttar sitt svenska huvudkontor till Atrium Ljungbergs lokaler i 
Hagastaden. Det nya hyresavtalet omfattar cirka 800 kvadratmeter 
och i februari går flytten till historiska Mineralvattenfabriken, mitt i 
den nya stadsdelen.   

Wolt grundades 2014 av finska entreprenörer och har sedan dess expanderat till 23 olika länder 
och mer än 250 städer. Genom Wolts app och hemsida kan kunder beställa mat och andra 
produkter från plattformens restaurang- och butikspartner och få sin beställning levererad direkt 
hem till dörren på 30 minuter. Bolaget befinner sig på en expansionsresa och flyttar nu sitt 
svenska huvudkontor till den tidigare Mineralvattenfabriken på Hälsingegatan, som idag är 
ombyggd till en modern kontorsfastighet med industriell karaktär.  
 

– Vi ser verkligen fram emot att flytta till Hagastaden. Det är en växande stadsdel med många 
innovativa bolag och med en internationell känsla – ett sammanhang som känns rätt för oss. Det 
var också viktigt att hitta en partner som delar samma ambitioner kring hållbarhet som oss. 
Därför känns det extra kul att tillsammans med Atrium Ljungberg verka för en miljövänlig 
arbetsplats under vårt gröna hyresavtal, säger Carl Zetterqvist, vd på Wolt Sverige. 
 
Fram till 2030 väntas Hagastaden växa med 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 nya bostäder. 
Stadsdelen präglas av unik, ultraurban arkitektur och en skyline med internationella influenser, 
något som skapar spännande kontraster till den intilliggande Hagaparken och Brunnsviken. 
 
– Vi är jätteglada att hälsa Wolt välkomna till Hagastaden, ett bolag med både en expansiv 
utveckling och internationella framgångar. Hagastaden har utvecklats i flera års tid, och det är kul 
att se att många innovativa bolag attraheras till denna stadsdel, som rymmer såväl historiska 
byggnader som nya skyskrapor, säger Robin Petersson, fastighetschef på Atrium Ljungberg i 
Hagastaden. 
 
Atrium Ljungberg har funnits i Hagastaden i närmare 25 år och är en av de största 
fastighetsägarna i området. I beståndet finns såväl karaktäristiska industrifastigheter från 1930-
talet såsom tidigare Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Glashuset och PV-palatset, som nya 
moderna byggnader som Life City, beläget rakt ovanpå E4:an. Därutöver har bolaget flera 
markanvisningar i Hagastaden för både kontor och bostäder. 
 
Hyresavtalet med Wolt 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, marianne.perslow@al.se,  
070-341 54 21 
 

 

  

Mineralvattenfabriken i Hagastaden. 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 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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