
 
 

 

 
 
Fastpartner hyr ut 1 200 kvm kontor till Consolis och Strängbetong i Centrala 
Frösunda  
 
Consolis, som är marknadsledande i 17 länder inom hållbara prefabricerade betonglösningar, flyttar 
tillsammans med Strängbetong, koncernens svenska verksamhet, sitt gemensamma kontor från 
Marieberg till Centrala Frösunda. Den nya adressen är Gustav III:s Boulevard 36 och kontoret på 
1 200 kvm ligger högst upp i huset. 
 
Solna och Centrala Frösunda är ett av Stockholms mest attraktiva kontorslägen. Det finns ett rikt 
utbud av service och tjänster i och omkring fastigheten på Gustav III:s Boulevard 32-36 som till 
exempel gemensam reception, lounge-del att arbeta i, konferensdel, gym, terrass precis intill kontoret 
och flertalet restauranger. Naturligtvis genomsyras den toppmoderna fastigheten av ett gediget 
hållbarhetsarbete.  
 
Att flytten går från ett innerstadsläge till Centrala Frösunda är en extra fjäder i hatten för Fastpartners 
arbete med att utveckla området och fastigheten. Med denna uthyrning stärks bilden av att Centrala 
Frösunda blivit ett alternativ att räkna med. På mindre än ett år har MW Group, Tech Data, Webhallen, 
Office Management, Nordic Wellness, K-märkt och FUDD valt ”en bit av innerstan utanför tull”. Totalt 
handlar det om mer än 10 000 kvm och 700 medarbetare som framöver kommer att öka pulsen i 
stadsdelen ytterligare.  
 
– Det är väldigt tydligt att marknaden uppskattar både Centrala Frösunda och det servicekoncept vi 
har skapat i våra kontor, säger Håkan Bolinder, Regionchef Fastpartner. 
 
Consolis och Strängbetong flyttar in vid årsskiftet 22/23. 
 
Cushman & Wakefield var hyresgästens rådgivare i valet av de nya lokalerna. 

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 tvist och i närheten finns dessutom Westfield 
Mall of Scandinavia. Kontoren är självklart moderna och kontorsläget är av innerstadskaraktär. 

Stockholm den 17 augusti 2022 
 

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 17 augusti 2022 kl.13:30. 


