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EVRYs dotterbolag flyttar till Stockholmsverken 
 
IT-tjänsteföretaget EVRYs dotterbolag NetRelations och Findwise flyttar in i 
Stockholmsverken. Dessutom kommer EVRY Strategic Design Lab skapa ytor för 
kreativt samarbete med kunder. Totalt flyttar de in på ca 1400 kvadratmeter i 
korsningen mellan Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan.  
 
EVRY samlokaliserar sina dotterbolag NetRelations och Findwise till AMF Fastigheters 
projekt Stockholmsverken på Södermalm. Båda bolagen är flerfaldiga Gasell-vinnare. 
Findwise är dessutom flerfaldig vinnare av priset Great Place to Work medan NetRelations 
har blivit utsett till ett Superföretag av Veckans Affärer. Dessutom kommer EVRY Strategic 
Design Lab skapa ytor för kreativt samarbete med kunder i lokalerna. 
 

- På EVRY skapar vi digitala fördelar för våra kunder. Därför behöver vi en mångfald 
av kompetenser och människor så att vi verkligen kan hjälpa våra kunder i deras 
digitala transformation. Ur det perspektivet passar Stockholmsverken våra 
dotterbolag perfekt. Här får vi ett smart kontor i en inspirerande miljö som verkligen 
hjälper oss att skapa de bästa förutsättningarna för att rekrytera och behålla talanger, 
säger Kenneth Karlsson, SVP EVRY Digital Services.  

 
Stockholmsverken är ett av Södermalms klassiska industrikvarter som AMF Fastigheter 
utvecklar till en ny plats för arbete, möten och umgänge. Totalt utvecklas 23 000 
kvadratmeter till arbetsplatser som kan välkomna en bredd av företag och gatuplanen 
öppnas för restauranger och caféer. Kvarterens innergårdar kommer också att utvecklas och 
öppnas för allmänheten. I Stockholmsverken kommer de bland annat att ha co-
workingföretaget The Park som granne. 

 
- Det är jättekul att så innovativa företag med ett tydligt fokus på att skapa en bra 

arbetsplats vill utvecklas i Stockholmsverken. Det här ska bli en plats där människor 
kan växa med sina idéer och vi ser verkligen att dessa snabbväxande företag är med 
och skapar rätt förutsättningar för det. Tillsammans med Stockholmsverkens platser 
för arbetsro, umgänge och inspiration skapar vi en plats där människor vill vara, 
säger Tove Törneman, projektchef för Stockholmsverken, AMF Fastigheter.  

Inflytt sker under våren 2019. Tenant & Partner har varit rådgivare åt hyresgästen. 

 

För ytterligare frågor, kontakta: 
Marcus Hallberg, presskontakt, AMF Fastigheter 
08-696 13 31 
marcus.hallberg@amffastigheter.se 
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Fakta om AMF Fastigheters projekt i Stockholmsverken: 

• Omfattar två kvarter, fyra byggnader, två innergårdar och ett torg. 

• Är en mix av arbetsplatser, restauranger, mötesplatser och handel. 

• Cirka 20 000 kvadratmeter flexibla kontor med hög teknisk standard. 

• Cirka 3 000 kvadratmeter för handel och restaurang. 

• Totalt planeras lokaler för cirka sex restauranger. 

• Ligger i korsningen Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan vid Södra station på 

Södermalm i Stockholm. 

• Fastigheterna och gårdarna byggs om i etapper under projektperioden 2017–2019. 

• Stockholmsverken ligger i ett växande område där många spännande och kreativa 

företag valt att sitta. Bland dessa en mängd spel- och designföretag. 

• Området runt Södra station är i utvecklingsfas i och med Citybanans öppnande som 

leder till nya rörelser inom kvarteren. 


