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Skanska hyr ut restaurang och café i Solna United
Mat- och mötesföretaget Sabis öppnar restaurang och café i Skanskas
projekt Solna United i Arenastaden, Solna. Uthyrningen omfattar cirka
1 000 kvadratmeter och inflyttning sker i oktober 2019.
Solna United kontors- och butikslokaler kommer vara klara för inflyttning
under hösten 2019. Fastigheten som ligger nära Solna station erbjuder
goda kollektivförbindelser, resan från Stockholms City tar bara sju minuter
med pendeltåget. Samarbetet med Sabis är ytterligare en pusselbit som
bidrar till att göra Solna United till en trivsam arbetsplats.
– Medarbetare och besökare får njuta av mat av hög kvalitet, lagad från
grunden, i en vacker och inspirerande miljö. Restaurangen och caféet ligger
i direkt anslutning till byggnadens välkomnande entrérum. Hyresgästerna
kommer kunna beställa catering till sina lokaler och till möten i de
gemensamma ytorna i huset, säger Fredrik Lantz, uthyrningsansvarig på
Skanska Fastigheter Stockholm.
Sabis är ett Stockholmsbaserat familjeföretag grundat 1874. Företaget
driver idag 27 restauranger, 12 caféer, fem hotell- och mötesanläggningar
samt fem matbutiker i Stockholmsområdet. Visionen är att skapa Sveriges
bästa kundupplevelser inom mat och möten. Verksamheten bedrivs med ett
stort fokus på hållbarhet.
– Vi är väldigt stolta och glada över denna nyetablering. Att få komma in
tidigt i projektet gör att vi tillsammans med Skanska kan skapa en väldigt
bra helhetsupplevelse i Solna United, med hög servicegrad, smarta
lösningar och en stark matupplevelse, säger Madeleine Brehmer, vice VD
och ägare av Sabis.
Tidigare kontrakterade hyresgäster i Solna United är Bavaria Stockholm,
Knightec, och Arla Foods. Cirka 22 000 kvadratmeter lokaler återstår att
hyra ut i byggnaden.
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med
verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland
samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader.
Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster
inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

