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E-sportcentret Play'r öppnar på Mobilia  
 
Play'r är ett center för e-sport med 200 datorer och plats för stora event 
inom gaming, som öppnar på Mobilia i augusti. Med stor erfarenhet från 
internationellt tävlande är målet att utveckla e-sporten i Malmö.  
 
 
E-sportcentret Play'r omfattar nära 1200 kvadratmeter och öppnar på Mobilia i augusti. I de dygnet-
runt-öppna lokalerna, kommer det att finnas 200 datorer för spel, en arena för stora tävlingar och 
exklusiva VIP-rum. Grundarna har erfarenhet från stora e-sportturneringar både i Sverige och Europa.  
 
– Ambitionen är att skapa det bästa e-sportcentret i Europa, säger Walid Faour, grundare och CEO på 
Play'r. På Mobilia har jag förutsättningarna med lokalen, tillgängligheten och drivna medarbetare.   
 
Under de senaste åren har Mobila utvecklats från köpcentrum till en attraktiv stadsmiljö där handel 
och kontor möter boende och kultur. Numer finns 335 lägenheter, barnkulturhuset Funnys Äventyr och 
Nordisk Film Bio i kvarteret. Vård- och hälsosatsningen c/o Mobilia har redan flera verksamheter och 
planer finns på ett kontorshus.  
 
– Öppningen av Play’r är ett viktigt steg i utvecklingen av Mobilia, säger Anders Murmark, 
fastighetschef Atrium Ljungberg. Tillsammans med våra andra kultursatsningar, restauranger och 
boende gör det platsen levande en större del av dygnet.  
 
Hyresavtalet med Play’r 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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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 1,1 miljoner 

kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 53 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 39 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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 Mobilia utvecklas från köpcentrum till attraktiv stadsmiljö. Foto: Philip Andersson. 


