
 

 
 
 
Pressmeddelande 2022-11-18 
 
Atrium Ljungberg gör dubbla 
kontorsuthyrningar i växande Sickla 
 
Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget 
Sveafastigheter och bemanningsföretaget Submit som båda väljer 
expansiva Sickla för sina nya kontor. Avtalen omfattar tillsammans drygt 
1000 kvadratmeter. Fram till 2030 planeras den expansiva stadsdelen att 
växa med ytterligare 7000 arbetsplatser och 1500 bostäder. 
 
I mars nästa år flyttar Sveafastigheter in på 600 kvadratmeter i den ståtliga Luftverkstaden i Sickla. 
Fastighetsbolaget som utvecklar och äger bostadsfastigheter i Mälardalen är flerfaldigt prisbelönt för 
sin arkitektur och kreativa lösningar. 
 
– Våra nuvarande lokaler är i närheten och vi har bra koll på Sicklas attraktiva stadsvärden och sköna 
miljöer. Att ha välmående medarbetare är viktigt för oss och här finns alla förutsättningar för det. Inte 
minst lockar det att Sicklasjön ligger på några minuters promenadavstånd samt det goda 
serviceutbudet i Sickla, säger Sofia Esbjörnsson, administrativ chef på Sveafastigheter. 
 
Några månader senare flyttar Submit in på drygt 400 kvadratmeter i samma byggnad, där även Atrium 
Ljungbergs huvudkontor ligger. Submit är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på 
flexibilitet och kompetens inom arbetar- och tjänstemannasektorn. 
 
– Vi fastnade både för det utbud av kultur, restauranger och butiker som finns idag, och för de stora 
utvecklingsplanerna för området. Här har vi goda förutsättningar att rekrytera personal, både till oss 
själva och våra kunder, säger Martin Forssberg, grundare på Submit. 
 
– Vi är jätteglada att hälsa Sveafastigheter och Submit välkomna till Sickla. Vi ser ett stort intresse från 
företag som attraheras både av det Sickla har att erbjuda redan idag, och den fortsatta utveckling vi 
står inför, säger Jeanette Wredhammar, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.  
 
Atrium Ljungberg har i över 20 års tid utvecklat 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. 
Hyresavtalen är så kallade gröna hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst 
om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.  
 

Nacka, 2022-11-18 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

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 miljoner kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 61 
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 40 miljarder kronor. Atrium Ljungberg 
är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
 
 

 
Sveafastigheter och Submit flyttar till Sickla. Foto: Atrium Ljungberg 
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