
Resultat 

• 100% uthyrd fastighet 

• Konferensbokningar ökat med över 300% 

• Över 1000 personer beställer Circles konsumenttjänster 

 
 

 

Från ett tomt skal till ett flaggskepp 

Ett tidigare huvudkontor för ett av Sveriges största företag stod 

tomt för renovering, utveckling och uthyrning. 

Vision & Ambition – Fastighetsägarens vision var att skapa ett flaggskepp i 

stadsdelen Solna. En toppmodern arbetsplats med fullservicelösning, en 

nätverkshubb för hyresgäster samt en destination för konferensgäster och 

restaurangbesökare. Ambitionen var att eliminera vakanser, höja hyresnivån, 

öka fastighetens värde inför en potentiell försäljning. Fastigheten såldes 

framgångsrikt 2019. 
 

 

Lösning – Circles anlitades strax efter förvärvet 2015 och fick i 

uppdrag att höja servicenivån i fastigheten, paketera serviceutbudet 

och bistå i marknadsföringen för att öka uthyrningen av vakanta 

lokaler. Samtidigt genomfördes ett omfattande förändringsarbete då 

samtliga våningsplan byggdes  om,  ljus-  och  ventilation 

justerades, konferensrum och gym rustades upp. 

 
Circles expertkunnande utnyttjades vid utformningen av entréplan 

och konferensanläggning. Circles bidrog också med kunnande kring 

anläggningens profilering och kommunikation. 

 
Värdet idag – Circles fungerar som ett nav i fastigheten som ser 

till att upprätthålla  en  hög  servicenivå  i  fastigheten  och 

säkerställer att hyresgäster och besökare får vistas i en trivsam 

och välkomnande miljö. 

 
Uppdraget innefattar: 

 Receptionsservice i två entréer 

 Försäljning och drift av konferensanläggning 

 Drift och bokning av gym och träningslokaler 

 Förmedling FM-tjänster t.ex. lokalvård, posthantering, 

växtvård, fruktleveranser, kaffemaskiner, mm. 

 Eventkalendern – Circles har en eventkalender som löper hela 

året med regelbundna pop-up-event med partners som 

demonstrerar och säljer t.ex. mat- och dryck (kaffe/te, choklad, 

ost och delikatesser, mm) smycken & accessoarer, hälsa och 

välbefinnande,m.m.. Större evenemang arrangeras efter 

säsong (jul, påsk, sommar, höst kick-off, lucia, mm). 

 Kommunikation – Circles ansvarar för nyhetsbrev, uppdatering 

av fastighetens hemsida och applikation. 
 

    TA REDA PÅ VAD CIRCLES KAN GÖRA FÖR DIG 

E-post: circles.se@sodexo.com Tel: 0771-34 00 00 
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Resultat 

• 100% leased property 

• Conference bookings increased over 300% 

• Over 1000 personer orders Circles consumer services 

 
 

Prestigious property developer; 

From an empty shell to a flagship property 

Circles was hired as a part of the development of the property with 

the ambition to increase tenants' engagement and satisfaction. 
 

Vision &  Ambition  –  the  real  estate  company’s  ambition  was  to  

create  a flagship in Solna, Stockholm. A top modern workplace  with  a  full 

service solution, a network hub for tenants and a  destination  for  

conference and restaurant guests. The ambition was to eliminate vacancies, 

increase the level of rental and  increase  the  property´s  market value. 

Property was successfully sold in 2019.  

 

 
Development –  Circles  was  brought  in  just  after  the  

acquisition 2015 in order  to  increase  the  service  level, 

coordinate   and  package    the    properties    service    offering 

and assist  in  the  marketing  and  leasing  of  the  vacant 

premises. Meanwhile a major transformation was carried out, 

e.g. all the floors  were  rebuilt,  the  conference  facility  was 

moved, the gym was refurbished, the  interior  design  was 

changed, the ventilation and natural light was adjusted. 
 

Circles expertise was used in planning of the bottom floor, 

designing the conference   facilities   and   in   the  communication 

towards existing and potential tenants. 

 

The value today – Circles  works  as  a  hub  in  the building; 

reception service in two entrances, booking  and  operating of 

conference-,  gym-  and  training  facilities, coordinating   various   

FM-services   for   the   common   areas and  for  respective  

tenants  (cleaning,  post,  plants,   fruit delivery, coffee machines, 

etc..). 

• Service team – convened by Circles and consists of 

technical  manager, cleaners/janitors and restaurant manager. The 

service team has monthly meetings and the purpose is to ensure 

comfort and functionality in the building. 

• Event calendar – Circles event calendar is planned a year in 

advance with regular pop-up events with partners that demonstrate 

and sell e.g. food and beverages (coffee/tea, chocolate, cheese and 

delicacies, etc.), jewelry and accessories, health and wellness, an 

much more. Larger events are planned after season (Christmas, 

Easter, summer mingle, autumn kick-off, etc.). 

• Communication – Circles issues monthly letters, updates 

building website and application. 

 

FIND OUT MORE WHAT CIRCLES CAN DO FOR YOU 

E-mail: circles.se@sodexo.com Tel: 0771-34 00 00 
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