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Visma förlänger avtalet för huvudkontoret på Lindhagensgatan 94-96
AFA Fastigheter och Visma har tecknat avtal för en 8-årsförlängning i fastigheten Gångaren 16,
Lindhagensgatan 94-96 inom Västra Kungsholmen. Avtalet omfattar ca 11 600 kvadratmeter
kontor samt garageplatser och sträcker sig fram till 2026.
Gångaren 16 uppfördes 2011 som en del av utvecklingen av Stadshagen, området kallas även
Lindhagensterrassen. AFA Fastigheter äger fem fastigheter i området och sedan uppförandet av
Gångaren 16 har Vismas huvudkontor varit beläget i fastigheten med adressen Lindhagensgatan
94-96.
Visma är en av Nordens största IT-koncerner och leverantörer av produkter och tjänster inom
mjukvara, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och
upphandling. Företagets vision är att vara ledande i automatisering av affärsprocesser för såväl
små som stora företag samt offentliga organisationer. Kärnverksamheten i Sverige består idag av
ett tiotal bolag, varav de flesta har sina kontor på Lindhagensgatan 94-96.
- Vi är mycket glada över den nära relation som vi har med Visma och att vi kan erbjuda en
fortsatt väl anpassad lösning för deras lokalbehov. Vi ser fram emot ett gott samarbete under
många år, säger Marcus Berglund, Fastighetsförvaltare på AFA Fastigheter.

Lindhagensgatan 94-96

Tenant & Partner har varit Vismas rådgivare i lokalprojektet.
Mer information:
Marcus Berglund, Förvaltare, AFA Fastigheter, 08-696 39 00,
marcus.berglund@afafastigheter.se
Per Orrestig, Chef Affärsområde Kontor/Bostäder, AFA Fastigheter, 08-696 47 03,
per.orrestig@afafastigheter.se
AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors- hotell- och bostadsfastigheter – främst i
Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms innerstad är vi den tredje största fastighetsägaren
vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 500 000 kvm till ett värde av cirka
34,5 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring.
www.afafastigheter.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

