Bastard Burgers ett av ﬂera nya tillskott i Sickla
Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med flera nya aktörer i Sickla. Streetfoodkedjan
Bastard Burgers och familjeföretaget Bönor och Blad är två av de som väljer Sickla för sina nya
etableringar. Även HTH Kök kommer att öppna butik med showroom i den snabbt växande
stadsdelen.

Visionsbild över Järnvägsgatan i Sickla, där butiker och restauranger ger liv åt gatustråken.
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Bastard Burgers grundandes 2016 och har med sina prisbelönta hamburgare och ett stort veganskt utbud
expanderat kraftigt trots tuffa tider. Streetfoodkedjan med rötter i Norrland har idag ett 30-tal
restauranger över hela landet och i november slår de upp sina dörrar i Sickla.
– Sickla är en spännande plats med stora framtidsplaner. Det här vill vi vara en del av, säger Björn
Havden, etableringschef på Bastard Burgers. Vi ser fram emot att få öppna och hoppas bli ett starkt
tillskott till restaurangutbudet i Sickla, avslutar han.
I slutet av oktober öppnar även Bönor & Blad i Sickla, en omtyckt specialistbutik med ett brett utbud av
te, kaffe och kvalitetschoklad. Det väletablerade familjeföretaget växer och butiken i Sickla blir deras
åttonde.
– Bastard Burgers och Bönor & Blad är två jättefina koncept som är perfekta komplement till Sicklas
övriga erbjudande inom mat och dryck. Vi är också glada att en aktör som HTH Kök väljer att satsa i
Sickla. Stadsdelen växer snabbt med både nya bostäder och arbetsplatser och etableringar av dessa slag
ser vi som ett bevis på platsens potential och framtida utveckling, säger Charlotta Gustafson, Head of
leasing på Atrium Ljungberg.

Avtalet med HTH Kök tecknades innan sommaren och i början av nästa år öppnar de upp sin butik med
tillhörande showroom och köksrådgivning. HTH Kök blir ett välkommet komplement till befintliga
köksaktörer i Sickla som Ballingslöv, Marbodal och Puustelli och flera andra. Tillsammans skapar de en
tydlig destination för köksköpare i södra Stockholm. De nya hyresavtalen omfattar sammanlagt 600
kvadratmeter och är så kallade gröna hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst
om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

