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Snabbväxande Nova flyttar till nya Slussen 
 
Slussens utveckling från trafikplats till mötesplats går snabbt och 
kontoren med Stockholms vackraste utsikt börjar nu fyllas med 
hyresgäster. När Nova öppnar sitt nya Stockholmskontor väljer de att 
flytta in på ett eget våningsplan om 2 250 kvadratmeter i det 
nyrenoverade Katarinahuset.   
 
När Nova sökte nya lokaler för sitt nya huvudkontor i Stockholm stod ett läge i Slussen högst 
upp på önskelistan. Valet föll på Katarinahuset  där bolaget i början av 2023 kommer flytta in på 
ett helt våningsplan om 2 250 kvadratmeter. De nya lokalerna får en fantastisk panoramavy från 
Stadshuset, över Gamla Stan, till Djurgården.  
 
– Med vårt nya kontor får vi goda förutsättningar att bygga en stark företagskultur som främjar 
innovation, kreativitet och samverkan. Vi vill ta vara på magin som skapas i fysiska möten och 
har lagt stor vikt vid de sociala aspekterna. Till exempel placerar vi alla gemensamma ytor där 
den finaste utsikten mot Saltsjön och Mälaren finns, säger Michael Jäderlind, vd för Nova i 
Sverige. 
 
Slussen har varit en central plats ända sedan Stockholm grundades och nya Slussen utvecklas 
nu från trafiklösning till mötesplats, när bilar och bussar flyttar under mark och kajstråk, torg 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.  
 
– Vi ser ett ökat intresse för de vackra kontoren vid Slussen. Att Novagruppen väljer 
Katarinahuset för sitt svenska huvudkontor är ett ytterligare kvitto på nya Slussens attraktivitet. 
Novas spännande mix av bolag tillför dessutom till Slussens redan dynamiska blandning 
verksamheter, medarbetare och kunder, säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium 
Ljungberg.  
 
Hyresavtalet med Nova är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan 
hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens 
miljömässiga prestanda. 
 
Novagruppen är en nordisk integrerad byrågrupp med ett tjänsteerbjudande inom strategisk 
varumärkesutveckling, digitala tjänster, e-handel, CRM, marketing automation och SEO/SEM. 
Den svenska verksamheten består av sex specialiserade bolag. Totalt har Novagruppen cirka 
350 medarbetare och omsatte 540 miljoner kronor under 2021.  
 
Katarinahuset har en total uthyrbar area om cirka 25 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde 
om cirka 132 mkr exklusive tillägg. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens 
ekonomiska uthyrningsgrad till cirka 27 procent. Huset beräknas stå färdigt i sin helhet under 
hösten 2023.  
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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 1,1 miljoner 
kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 52 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 
miljoner besökare per år och 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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