
 
 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och 
hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. 
Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar 
och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege 
aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se 
 

 

    
 Fabege AB (publ)  
PRESSMEDDELANDE  
4 september 2018, kl 10:15 
 
 
 
 
Fabege hyr ut 2 000 kvm i Hammarby Sjöstad till Hyper 
Island  
 
Det internationellt etablerade utbildningsföretaget Hyper Island har tecknat ett 
grönt hyresavtal om 2 000 kvm i Trikåfabriken 9 i Hammarby Sjöstad. Det gröna 
avtalet löper på sju år och har en snitthyra om 3 200 kr/ kvm.  Hyper Island 
tillträder sina nya lokaler den 1 juli 2019. 
 
Den svenska exportsuccén Hyper Island, som grundades i Karlskrona för 22 år sedan, har idag 
kontor i Manchester, London, New York, Sao Paulo, Singapore, Karlskrona och huvudkontoret i 
Stockholm. Utöver de populära heltidsutbildningarna, erbjuder man förändringsledning till 
företag och intensivkurser inom digital transformation. 
 

- ”Vi har väldigt speciella behov av flexibla lokaler eftersom vi är både en skola och ett 
huvudkontor med många anställda. Vi letade länge efter lokaler som passar oss och föll 
för Trikåfabriken,” säger Johanna Lindquist, Director of Business Operations på Hyper 
Island.  

 
Efter uthyrningarna till Naturvårdsverket och Hyper Island återstår bara ca 5 000 kvm i 
Trikåfabriken. 
 

- ”Det är jättekul att ett kreativt, ungt och expansivt bolag väljer att sätta sig i Hammarby 
Sjöstad. Hyper Island har en publik verksamhet och drar folk vilket bidrar till en levande 
stadsdel,” säger Andreas Malmsäter, Uthyrningschef Fabege. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81 
Andreas Malmsäter, Uthyrningschef, 08-555 148 62, 073-986 15 08 
 
För mer information om byggnaden Trikåfabriken 9 besök gärna http://trikafabriken9.se/ 
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