Pressmeddelande
2011-12-29

Restaurangen tar plats på det femstjärniga kontoret
Förstklassig mat ger konkurrensfördelar när kontor ska locka till sig hyresgäster. Ett exempel på det är
kontorsfastigheten Luma i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Sedan första november har fastighetsbolaget Fabege och serviceleverantören Sodexo ett samarbete i
Hammarby Sjöstad. Hyresgästerna i Luma erbjuds mat av hög kvalitet och en service som ett femstjärnigt
hotell.
Maten som serveras i lunchrestaurangen är säsongsanpassad och lagad på plats av färska råvaror av hög
kvalitet. Köksmästaren Claes Vardam tog 2010 guldmedalj vid World cup i matlagning. Han var även med
och vann tävlingen Årets Företagsrestaurang 2011.
Extra tid läggs på att presentera maten på ett vackert och aptitligt sätt och gästerna har möjlighet att byta
några ord med kockarna som under lunchtid rör sig ute i restaurangen.
”God mat i en trevlig restaurangmiljö är viktigt för att man ska trivas. Det är något vi är stolta över att nu
kunna erbjuda - och nöjda hyresgäster lockar nya hyresgäster”, säger Christer Bergmann,
Förvaltningschef på Fabege.

Sodexo i Norden
Med stor flexibilitet, kompetens och omtanke tar vi över, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner i företag,
institutioner och offentlig sektor. Vi lagar mat och städar, underhåller fastigheter, bemannar växel och receptioner, verkar
inom hotell och konferens - och mycket mer. Sodexo är världens tredje största serviceföretag med 50 miljoner människor
som tar del av vår service – varje dag. Besök oss gärna på www.sodexo.se.
Om Fabege
Fabege AB är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett
bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på
helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm.
Nyckeltal
Sodexo i världen

Sodexo i Norden

16 miljarder euro i omsättning
391 000 medarbetare
80 länder

6,5 miljarder kronor i omsättning
11 000 medarbetare
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