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The Lobby Market flyttar in i The Lobby 
 
Nu får morgondagens entreprenörer och kreatörer en chans att visa upp sitt utbud för 
en större publik. Till AMF Fastigheters viktigaste framtidssatsning The Lobby flyttar 
nu The Lobby Market in. Projektet genomförs tillsammans med Glad stad som är 
Stockholms främsta pionjärer inom placemaking med projekt som Hornstulls 
marknad.   
 
Redan innan The Lobby, i MOOD-kvarteren, har hunnit slå upp portarna för framtidens 
shopping, service och umgänge utökas marknadsplatsen med ett koncept i konceptet – The 
Lobby Market.  Ett par veckor innan öppning är The Lobby fulltecknad och aktörer står i kö. 
 
The Lobby Market finns i nedervåningen av The Lobby och består av 400 kvadratmeter 
varav 200 kvadratmeter är handelsyta. Här får ‘up and coming’ varumärken, entreprenörer, 
kreatörer och designers möjlighet att visa upp sig och nå en större publik. De kan välja bland 
ytor i olika storlekar, allt från en hylla upp till några kvadratmeter. Tiderna är också kortare, 
här kan man ha sina produkter två veckor eller en månad, allt för att förändra och ge 
besökarna nya impulser.  
 
-Vi sänker trösklarna och gör det möjligt för aktörer att visa sitt utbud utan stora investeringar 
och höga risker. Här kommer vi att experimentera mera och snabbare och justera konceptet 
baserat på input från handlare, konsumenter och trender. Ambitionen är att The Lobby 
Market ska bli en inspirerande marknadsplats med udda spännande varumärken, säger 
Annelie Gullström, affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter. 
 
-Att få vara med och genomföra det här projektet tillsammans med AMF Fastigheter 
förverkligar en vision som vi länge haft. Vi vet att stockholmarna uppskattar platser där de 
kan hitta unika produkter från nya varumärken. Vi vet också att duktiga entreprenörer och 
designers saknar en fysisk och central plats att marknadsföra sig på – det har de fått nu, 
säger Pauline Jönsson på Glad stad. 
 
Glad stad vill liksom AMF Fastigheter forma Stockholms stadsbild. Genom tongivande och 
innovativa projekt arbetar de för att göra staden mer levande för de som bor och verkar där.   
 
Bland de varumärken som kommer att synas i The Lobby Market från öppning finner vi 
Arethé Stockholm, ett modemärke som erbjuder föränderliga plagg i lyxiga kvalitéer.  
 
-Det här är en fantastisk chans för mig som driver ett mindre varumärke, att kunna ha ett 
eget showroom som en del av ett större spännande sammanhang och utnyttja den större 
efterfrågan som finns i city. Jag hoppas att hitta nya kunder som jag sedan kan leda vidare 
till min webshop, säger Alina Bendikova, designer och grundare till Arethé Stockholm som 
hyr en plats i The Lobby Market under april och maj.  
 
Varumärken som kommer att finnas i The Lobby Market från öppning 5 april är bland andra; 
Arethé Stockholm, basic wardrobe, Bukvy, Botanium, Deadwood, Emilie Book, IOAKU, Lou 
in Love, Lovalot, SOOT Sthlm, Urbanista, Under Your Skin, V/SYDORW, Wall of Art. 

 
 

http://www.amffastigheter.se/


 

För ytterligare frågor, kontakta: 
 
Boo Ehlin, presskontakt, +46 70 552 92 92 
boo.ehlin@amffastigheter.se 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


