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Bäddat för KungSängens huvudkontor i 
Bas Barkarby 
 
 

Sängbutikkedjan KungSängen har skrivit avtal med Atrium Ljungberg om 
hela översta våningen i Bas Barkarby. Företaget planerar för fortsatt 
tillväxt och ser stora möjligheter med att flytta huvudkontoret till Järfälla, 
med närhet till hela Mälardalen. 
 
KungSängen är en av Sveriges ledande sängbutikkedjor med 45 butiker runt om i landet och tillverkning 
för hand i egen fabrik. Efterfrågan på sängar av hög kvalitet har ökat och företaget rustar för ytterligare 
tillväxt. Det nya huvudkontoret om 400 kvadratmeter på 14:e våningen i Bas Barkarby ger dem 
möjlighet att växa ytterligare.  
 
–  Kontoret är en viktig del av företagets identitet och i Bas Barkarby får vi bättre möjlighet att växa och 
rekrytera personal, säger Marcus von Greyerz, vd KungSängen. Läget ger oss också närhet till vår 
produktion i Enköping samt flera av våra butiker. 
 
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. 
Byggnaden är ett riktmärke med sina fjorton våningar intill E18, fjärrtåg och den kommande 
tunnelbanestationen. 
  
–  Riktigt roligt med ett huvudkontor som ytterligare befäster Bas Barkarbys och områdets attraktivitet, 
säger Nicole Rosvall som är Leasing Manager på Atrium Ljungberg. Jag ser fram emot att se 
KungSängens logo lysa på fasaden.  
 
Hyresavtalet med KungSängen 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.  
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Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Marianne Perslow, kommunikationschef Atrium Ljungberg, 070-341 54 21, Marianne.Perslow@al.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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Bas Barkarby, nere till höger, invigs våren 2022 och är först ut i Barkarby City, intill E18, fjärrtåg och den 
kommande tunnelbanestationen. Illustration TMRW Arkitekter.  
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