
Telefonplan –  
där kreativiteten 
håller hus



Området tog form på 1930-talet då LM Ericsson  
flyttade in i de funktionalistiska fabrikslokalerna.  
De vackra fabrikerna finns fortfarande kvar och idag 
samlas många kreativa verksamheter inom bland 
annat formgivning, industri- och produktdesign här. 
Men även andra företag som uppskattar känslan i  
de gamla industrikvarteren och den särskilda anda 
som finns här. Vi tror att den grundar sig i den så 
kallade LM-andan från Ericssontiden; en stämning 
av gemenskap och sammanhållning som känns i  
området än idag. 

En stad i staden 
• Ett 100-tal företag
• 100 000 kvm kontor och kontorshotell
• 100-tals bostäder
• Konstfack
• Apotek, Hemköp, SATS, Klättercentret
• Ett 10-tal restauranger och caféer

Nära och bra 
• Röd linje, 13 minuter till T-centralen
• 700 meter till påfart E4/E20
• Vasakronans cykelkoncept med cykelparkering  
 och omklädningsrum finns i området 
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Läget? 
Bara bra tack!

” Välkommen  
till dagens  
Telefonplan. ”



Telefonplan bjuder på ett myller av restauranger 
med buffé, sushi, libanesiskt, indiskt, ekologiskt,  
affärsluncher och catering – ät på plats i mysiga  
lokaler eller ta med som take-away.

Addfood 
Vällagade bufféer med många rätter att välja mellan. 
Sushibar, pannkakor på torsdagar och uteservering 
på sommaren. Catering ocheventmöjligheter för upp 
till 730 personer.  
addfood.se. 

Krubb 
Food. Drinks. Friends. Mitt på Telefonplan. Grym 
streetfood i avslappnad hemma-hos-känsla.  
krubburgers.se

Matkonst på Konstfack  
Ekologisk och hållbar mat med fokus på vegetariskt 
och veganskt. Inne hos Konstfack men öppet för alla. 
carolaseko.se 

Viet Bistro  
Vietnamesisk husmanskost i Tellusgången.  
Lättillgängligt och trevligt. 

Favo 
Burgare, Taco ’n Buns, Salad ’n Bowls och catering.  
favo.se 

Gigi´s hörna 
Libanesiskt i Tellusgången. Servering och catering. 

Restaurang Landet 
En kvarterskrog med ambitioner. Perfekt för  
affärslunchen såväl som efter-jobbet-hänget.  
landet.se
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Mmm... Mat,  
möten & motion

Konferens Kobran 
Fullservicekonferens för 2-150 personer. Stor hörsal med 
sittning för upp till 150 personer.  
coorkonferens.se

Klättercentret 
Börja eller avsluta dagen med ett klättermöte på  
Klättercentret på Telefonplan. Kombinera med fika eller  
mat i Klättercentrets café.  
klattercentret.se



Kontorsmöjligheter på Telefonplan
Telefonvägen 30: Områdets högsta hus som med sina 12 våningar är  
ett sk. smalhus med ljusa och effektiva kontorsytor. Konferens  
Kobran och områdets gemensamma reception ligger i entréplan. 

Vasakronan Arena: Förläng kontoret i Telefonplan med arbetsplatser 
i vår egen coworking vid Sergels torg. Flexibilitet i ett centralt läge när 
ni behöver det. 

Smart & klart: Fullt utrustade kontor, färdiga att användas från dag 
ett där ingenting har lämnats åt slumpen. En välsmord kontorsmaskin, 
men med massa hjärta. Enklare än så kan det inte bli. Med en månads 
uppsägningstid har man fullständig flexibilitet.

Det ser  
ljust ut!

På Telefonplan huserar ett hundratal företag 
inom olika branscher. Här finns flera olika  
kontorsmöjligheter och flera av lokalerna har 
generösa takhöjder och fina ljusinsläpp. 
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Kanske leder jakten på den perfekta lokalen 
till Telefonplan?
Här finns nämligen alla möjligheter att skapa en riktigt kreativ och  
stimulerande arbetsmiljö - en plats där människor vill vara. 

På Telefonplan erbjuder vi kontor med en väl uttänkt balans mellan  
sociala ytor och utrymme för fokus. Här får ni smarta planlösningar som 
underlättar för arbetsdagens olika behov.

” En fantastisk 
mix av mötesrum 
och öppna ytor. ”
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” Bredden av  
lokaler öppnar  
för möjligheter. ”



En rik  
industrihistoria

Området vid Telefonplan där Ericssons fabrikslokaler växte 
fram under 1930- och 1940-talet anses vara en Sveriges mest 
intressanta industrimiljöer. Fabriken ritad av arkitekt Ture  
Wennerholm byggdes med ett modernistiskt funktionalistiskt 
formspråk och den har märkts med både k- och blåmärkning. 
Runt fabriken uppfördes ”en stad i staden” med arbetsbo- 
städer, butiker och sjukvårdsinrättningar.

I början av 2000-talet lämnade Ericsson fabriksbyggnaden 
vid Telefonplan och anläggningen anpassades för bland annat 
Konstfack och Försäkringskassan samt andra företag.

” Kanske det  
vackraste av  
funktionalismens  
industrikomplex  
i Stockholm. ”

- sagt av arkitekturhistorikern Fredric Bedoire
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Kontakt:
Jonas Weimer 
Uthyrare
jonas.weimer@vasakronan.se
tel. 073-697 22 78

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag.  
Vi erbjuder kontorslösningar i attraktiva lägen och  
områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Vi har daglig kontakt med tusentals kunder och många  
års erfarenhet av kontorsutveckling. Det gör att vi har  
en unik kunskap om hur man skapar attraktiva kontor.  
Hos oss kan ni välja den som passar er bäst: skräddarsytt,  
inflyttningsklart eller färdigmöblerat. Komplettera med  
coworking i världsklass.

Är ni osäkra på vad som passar er verksamhet bäst?  
Hos oss får ni kontakt med Sveriges främsta arbetsplats- 
rådgivare som med väl beprövade processer och verktyg  
hjälper er att hitta rätt kontorslösning. Målet är alltid att  
skapa en plattform som får verksamheten att utvecklas i  
rätt riktning. Vi erbjuder stöd genom hela processen.

Välkommen till Vasakronan.

vasakronan.se


