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 –  SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR  

Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-
bara 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. Fabegeaktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se 
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Arbetsmiljöverket väljer Solna Business 
Park och Fabege 
Arbetsmiljöverket, som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar 
om arbetsmiljö och arbetstider efterlevs, har själva sökt nya lokaler för att 
samlokalisera sin verksamhet i Stockholm. Efter en noggrann process som 
inledningsvis omfattade över 30 alternativ har valet fallit på nyrenoverade lokaler på 
Svetsarvägen 12 i Solna Business Park. 

Avtalet löper på sex år och omfattar en totalyta om cirka 6 000 kvm. Hyran är cirka 17,5 miljoner 
kronor per år. Arbetsmiljöverket tillträder i slutet av 2020.  

–  Vi är mycket glada och stolta över att Arbetsmiljöverket väljer Solna Business Park och att våra 
lokaler klarar deras högt ställda krav, säger Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege. 

Solna Business Park är idag ett attraktivt område för företagande, med ett kommunikationsläge som 
erbjuder flest trafikslag och turtäthet i hela Stockholm efter T-centralen. Nu förbättras stadsdelen 
väsentligt, från ett riktigt bra kontorsområde till en levande stadsdel med boende, fler besökare och 
utvecklad service. Fabege har också som ambition att utöka grönytorna i området väsentligt. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 Andreas Malmsäter, uthyrningschef, tfn 08-555 148 62  alt. 073-986 15 08  
 Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef , tfn 070-239 34 81 
 

För mer information om området: www.fabege.se/solnabusinesspark.  
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