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PRESSMEDDELANDE 

29 mars 2023, kl. 08.00 

 

Randstad flyttar till Fabege och Haga Norra 
 

Fabege och Randstad har tecknat avtal om drygt 3 200 kvm i kontorsprojektet 

Kvarter 1, Ackordet 1, i Haga Norra. Avtalet är på sju år och inflyttning planeras till 

den 1 mars 2025. Fastigheten certifieras enligt BREEAM-SE på nivån excellent. 

 

I Arenastadens nya stadskvarter Haga Norra skapar vi 70 000 kvm kommersiella lokaler och 1 000 nya 

bostäder. Kvarter 1 omfattar 27 000 kvm och uthyrningsgraden i projektet uppgår till 41 procent i och 

med uthyrningen till rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.  

–  Vi ser mycket fram emot att välkomna Randstads medarbetare till Kvarter 1. Vi känner av ett stort 

intresse från marknaden och ser med spänning fram emot vår fortsatta utveckling i stadsdelen, 

kommenterar Karl Henrik Lenneryd, Uthyrare Projekt på Fabege.  

Utvecklingen av Haga Norra påbörjades 2017. Bilia var första hyresgästen på plats med kontor och 

showroom. Under föregående år tecknades avtal med JM om 6 500 kvm och SATS om 1350 kvm 

gym. 

– Vi på Randstad ser fram emot att kunna erbjuda våra medarbetare en så attraktiv arbetsmiljö som 

Kvarter 1, och att välkomna våra kunder och kandidater i moderna, funktionella och      

tillgänglighetsanpassade lokaler som möter alla olika behov, säger Inge Dijkstra, VD för Randstad 

Sverige.  

Solna Station ligger inom fyra minuters gångpromenad med tvärbana, pendeltåg och bussar, och under 

2028 öppnar dessutom tunnelbanans nya gula linje i Arenastaden.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, tel 076-720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se 
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