


Här samlas de modiga och orädda. Här samlas alla med gnista och passion.



De som älskar det nyskapande.. Som söker det oprövade.



De som suddar ut gränsen  
mellan dröm och verklighet.

En blandning av människor och  
varumärken som vågar sticka ut.



Som är intresserade av en  
annorlunda kontorsupplevelse.

Och som inte är rädda  
för att tro på sin talang.



”När man får vara sig själv på jobbet, 
utan fördomar och motstånd,  
då ökar kreativiteten. Våra lokaler  
i Garnisonen har många sociala ytor  
och inspirerande miljöer för  
kreativitet och umgänge. I kvarteret 
finns också allt vi behöver, från bra 
mat och natur till puls runt hörnet.” 

Daniel Ålund,  
Chief People Officer på  
Happy Socks



”Här är musiken alltid närvarande.  
Det är en del av vardagen att  
kontorsgrannen drar upp decibelnivån 
och vartannat kontor ockuperas av  
stora högtalare. Vi har även  
förmånen att titt som tätt bjudas  
på intima liveframträdanden av våra 
fantastiska upphovspersoner.”

Sanna Hähnel,  
Account Manager på  
Universal Music Publishing Group





Garnisonen ett område - tre olika tidsepoker 

I Garnisonens kvarter hittar du fastigheter som sträcker sig från
romantiskt sekelskifte till brutalistiskt 70-tal. Här kommer du
definitivt att hitta ditt personliga favoritställe. Spendera din tid
på någon utav de gemensamma takterrasserna med odlingar i samarbete
med Bee Urban, eller är du mer för konst? Då kommer du att älska vår 
samling med ett stort antal unika konstverk.

Här kan du äta en god lunch på K-märkt, Combo, Panini eller Favo.
Känner du för att sträcka på benen efter lunchen? Kör då en
lunchträning på Nordic Wellness som också ligger i byggnaden. I
kvarteret finns all tänkbar närservice och om du är sugen på mer
shopping så ligger gallerian Fältöversten ett stenkast bort.

Välkommen till Garnisonen.



Garnisonen i korthet 

Adress: Karlavägen, Banérgatan, Oxenstiernsgatan,
Linnégatan
Total yta: 130 000 kvm
Lokalstorlekar: 300 – 5 000 kvm
Parkering: En av Stockholms största parkeringar med
både inom– och utomhus parkering.
Cykel: Cykelparkering och omklädningsrum med
duschmöjligheter.
Kommunikationer: En kort promenad till tunnelbanan vid  
Karlaplan och flera busslinjer som passerar kvarteret,  
samt spårvagn från Djurgårdsbron till T-centralen.
Hyresgäster: Här sitter företag som Uber, Happy Socks,
Live Nation, Svenskt Tenn, Casall, Universal Music  
och Nestlé.

Inte  
för alla.
Men kanske  
för dig.



Kontaktuppgifter:
Richard Helgesson, 070-737 04 60 
richard.helgesson@vasakronan.se
Niklas Sjögren,070-557 59 85  
niklas.sjogren@vasakronan.se


