
 

 
 
 
Pressmeddelande 2023-01-31 
 
Zmarta flyttar till Mineralvattenfabriken i 
Hagastaden  
 
Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med teknikbolaget Zmarta, som 
flyttar till nytt kontor i Hagastaden i Stockholm. Avtalet omfattar cirka 770 
kvadratmeter i Mineralvattenfabriken, en ikonisk bryggerifastighet som 
idag består av moderna kontor mitt i områdets industrihistoriska hjärta. 
 
Zmarta är Nordens bredaste jämförelsetjänst för bland annat bolån, konsumentlån, försäkringar och 
elavtal. Bolaget har verkat på den svenska marknaden sedan 1999 och har idag cirka 300 anställda. 
Förutom i Sverige finns Zmarta även i Finland och Norge. I september flyttar Zmarta från 
Stockholmskontoret på Odengatan till Atrium Ljungbergs Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Det nya 
kontoret omfattar cirka 770 kvadratmeter och kommer att ligga i det så kallade Glashuset, en 
spektakulär tillbyggnad på delar av den tidigare fabriken. 
 
– Det känns helt rätt att ett modernt teknikbolag som Zmarta flyttar in i industrihistoriska kvarter mitt i 
den här expansiva och urbana stadsdelen. Kontrasterna speglar verkligen vår verksamhet där vi 
använder ny teknik för att förändra gamla branscher och underlätta för vanliga människor när de fattar 
privatekonomiska beslut, säger Catharina Skommevik, vd på Zmarta.  
 
Sedan tidigare hyr även appbolaget Wolt lokaler i Mineralvattenfabriken och Kry har också öppnat en 
vårdcentral i huset. I kvarteret finns också ett flertal gallerier, hotell samt restauranger och takbarer. 
 
Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Hagastaden och har såväl ombyggda 
industribyggnader som moderna kontorshus i sitt bestånd. Granne med Mineralvattenfabriken ligger 
det så kallade PV-palatset som nu renoveras för att rymma moderna kontor med industrikänsla, klart 
för inflytt under 2024. I kvarteret ligger även Industricentralen, en ikonisk tegelbyggnad som bland 
annat huserar ett flertal arkitektkontor och gallerier. Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 
000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av staden 
största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken.  
 
– Vi är glada att Zmarta väljer att flytta till Mineralvattenfabriken. Vi märker av ett stort intresse för hela 
Hagastaden, inte minst för de äldre industrifastigheterna som ligger i gränslandet mellan Vasastan och 
Stockholms nya skyline. Det är många tech- och kunskapsintensiva bolag som söker sig hit och ser 
fördelarna med att sitta i detta sammanhang, säger Catarina Lennartsson, Leasing Manager på Atrium 
Ljungberg.  
 
Hyresavtalet med Zmarta Group 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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För mer information kontakta: 
Marianne Perslow, kommunikationschef, Atrium Ljungberg, marianne.perslow@al.se  
 
 



 

 

 
 
Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Foto: Måns Berg 
 
 
 
 
 
 
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 

http://www.al.se/
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