
 
 

 

  

Fastpartner hyr ut 330 kvm i Centrala Frösunda till GPA  
Fastpartner välkomnar GPA till nya lokaler i Centrala Frösunda. GPA är ledande inom flödesteknik för 
Industri och VA på den skandinaviska marknaden. Nu flyttar man sitt säljkontor till 330 kvm på Gustav 
III:s Boulevard i Centrala Frösunda. GPA ägs av Indutrade med verksamhet i 26 länder och är noterat 
på Nasdaq Stockholm. 

– Få lägen, om ens något, kan matcha Centrala Frösunda kommunikationsmässigt, oavsett om det är 
kollektivt, bil eller cykel som gäller. Sedan är den urbana känslan, lite av innerstan utanför tull, viktigt 
för att vi säljare ska känna rätt puls för att prestera på topp, berättar Fredrik Altberg, Teknisk 
Försäljning på GPA. 

GPA är långt ifrån ensamma om sin analys. Centrala Frösunda med närområde växer så det knakar. 

– Vi är glada att GPA har fastnat för Centrala Frösunda, en del av Sveriges snabbast växande område 
för företag och organisationer. Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli ett stort lyft för både företaget 
och medarbetarna, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner. 

På det nya säljkontoret har GPA fått precis de ytor de önskar, inte minst showroom och mötesrum.  

– Oavsett storlek på lokal jobbar vi alltid med hyresgästanpassningar för att ge kunden det dom 
behöver. GPA har tack vare det fått både ett kontor och ett sammanhang som stödjer deras affär fullt 
ut, kommenterar Håkan Bolinder. 

Centrala Frösunda ligger i det som med rätta anses vara Stockholms andra city. Här arbetar idag 
nästan 40 000 personer. Kollektivtrafiken är ypperlig, bara 7 minuter från T-centralen och 4 minuter 
från Odenplan. Servicen i stadsdelen har en genuin lokal trivsel och i närheten finns dessutom 
Westfield Mall of Scandinavia. Kontoren är självklart moderna och kontorsläget är av 
innerstadskaraktär. 

 
Stockholm den 15 januari 2021 
 

För vidare information vänligen kontakta:  

Håkan Bolinder, Regionchef Fastpartner AB 
Telefon: 08 - 402 34 74 
E-post: hakan.bolinder@fastpartner.se 

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB 
Telefon:08 - 562 517 07 
E-post: cj@fastpartner.se 

 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2021 kl 10:00. 

 

 
 


