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Telia skriver hyresavtal med  
AP Fastigheter i Nacka Strand  
 
Telia har valt Nacka Strand som ett av tre strategiska etableringsområden och förlänger 
nuvarande kontrakt på Augustendalsvägen i Nacka Strand med sju år. Avtalet är ett av AP 
Fastigheters största hyresavtal någonsin. Det sjuåriga avtalet omfattar över 46 000 kvm 
kontorsarea och 19 000 kvm garage och lager.  
 
Telia har suttit i Nacka Strand sedan 1991 och ägde från början fastigheten. Företaget har 
kommit att förknippas starkt med Nacka Strand och varit mycket aktiva i områdets utveckling, 
inte minst inom miljöområdet. 
 
– Det känns mycket bra att kunna säkra Telias placering i Nacka Strand ytterligare sju år, säger 
Bengt Tjäder, t.f. vd på Telia Fastigheter AB. Nacka Strand är ett viktigt område ur strategisk 
synpunkt och dessutom trivs vi mycket bra här, det är nära city och har samtidigt 
skärgårdskänsla. Att vi från början ägde fastigheten och varit med om att skapa vårt kontor 
bidrar också till valet av Nacka Strand som ett av våra strategiska etableringsområden.  
 
I dagsläget planeras ingen ombyggnad av fastigheten men en plan för utbyggnad och 
effektivisering av lokalerna har tagits fram av AP Fastigheter tillsammans med Telia Fastigheter.   
 
– Telia är en av våra största kunder och viktig för Nacka Strand, säger regionchef Lennart Berg. 
Ca en femtedel av de 6000 personer som arbetar i Nacka Strand arbetar på Telia. Vi ser positivt 
på hyresläget i Nacka Strand trots den avvaktande marknad som råder i Stockholm. 
Tillströmning av nya hyresgäster sker hela tiden.  
 
För mer information/frågor kontakta; 
Bengt Tjäder 
Tel: 08-713 48 78  
E-post: bengt.b.tjader@telia.com 

Lennart Berg, Regionchef AP Fastigheter 
Nacka Strand 
Tel: 08-601 20 14 eller 070-604 20 14 
E-post: lennart.berg@apfastigheter.se 

 
AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 
ca 37 miljarder kronor. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder 
på ett fåtal expansiva orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där också 70 procent av 
fastighetsbeståndets värde finns. Beståndet i Stockholm är främst koncentrerat till city och i 
andra välbelägna områden, bl.a. Nacka Strand, Alviks Strand och Solna Strand. I Göteborg äger 
AP Fastigheter centrala affärsstråk och varuhus. Bestånden i Uppsala och Umeå domineras 
även de av centralt belägna fastigheter, både med bostäder och lokaler, i Uppsala bl a Uppsala 
Science park och Studentstaden. Mer information om AP Fastigheter finns på 
www.apfastigheter.se. 
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