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Atrium Ljungberg gör 
kontorsuthyrningar i växande Sickla  
 
Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med produktionsbolaget 
Green Wall Designs, mjukvaruföretaget Pointsharp och 
databasbolaget DbVis Software som alla väljer expansiva Sickla för 
sina nya kontor. Avtalen omfattar tillsammans cirka 1 900 
kvadratmeter.  
 
I juni flyttar det södermalmsbaserade produktionsbolaget Green Wall Designs till Sickla. Green 
Wall arbetar med ljus- och videodesign samt grafikproduktion och är en av Sveriges främsta inom 
stora events och TV-produktioner, som till exempel Melodifestivalen, Idol och Talang. Bolaget 
flyttar nu in på dryga 500 kvadratmeter i helt nybyggda lokaler i Sickla Front, varav cirka 100 
kvadratmeter blir en studio specialanpassad för att arbeta med den senaste tekniken för scen och 
specialeffekter.  
 
– Vi har letat efter nya lokaler i cirka två år och blev mycket positivt överraskade när Atrium 
Ljungberg visade oss Sickla. Dels av det som redan är etablerat, men också av de kommande 
planerna för området. Kombinationen av restaurang-, butik- och hotellutbudet, samt möjligheten 
att få nya, klimatsmarta lokaler anpassade för vår verksamhet avgjorde för oss. Vi ser fram emot 
att flytta in och sparka igång ett nytt kapitel, säger Fredrik Stormby, vd på Green Wall Designs AB. 
 
Även Pointsharp har flyttat sitt kontor från Gärdet till Sickla Front. Pointsharp är ett 
mjukvaruföretag inom säkerhet som under förra året gick samman med branschkollegan 
SecMaker, som sedan tidigare sitter i Sickla. Nu har de två bolagen samlats under samma tak och 
utökar med ett våningsplan. I och med sammanslagningen har hyresavtalet utökats från cirka 700 
kvadratmeter till totalt cirka 1200 kvadratmeter. 
 
Databasbolaget DbVis Software är ytterligare en aktör som väljer Sickla. DbVis Software har idag 
över 24 500 företag som kunder i 144 olika länder.  Bolaget flyttar nu in i lokaler om nästan 200 
kvadratmeter. Sedan tidigare är det klart att även Stadsmissionen flyttar sitt huvudkontor till 
Sickla på en yta om cirka 800 kvadratmeter.  
 
– Vi är jätteglada att hälsa alla dessa företag välkomna till Sickla. Här finns en härlig blandning av 
företag, allt från små startups till stora globala bolag. Vi står inför en spännande utveckling av 
stadsdelen och det märks att det finns ett stort intresse för platsen, säger Johanna Gattberg, 
affärsstrateg på Atrium Ljungberg.  
 
Atrium Ljungberg har i över 20 års tid utvecklat växande Sickla från industriområde till en levande 
stadsdel med allt fler arbetsplatser och bostäder. Redan idag jobbar cirka 8 000 personer i Sickla, 
vägg i vägg med restauranger, hotell, kafferosteri, butiker, kulturscener och skolor. Fram till 2030 
planeras de industrihistoriska kvarteren i Sickla att växa med ytterligare 7 000 arbetsplatser och 1 
500 bostäder.  
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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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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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