
Hej igen alla i Frösundavik! 
 
Vi har nu kommit in i ett nytt år som vi alla hoppas succesivt kommer bli bättre. 
Här på Mengus arbetar vi som tidigare vidare med göra Frösundavik till världens 
bästa kontorshus, och tänkte att det var dags för en ny uppdatering om vad som 
är på gång. Tiderna är ju fortsatt lite annorlunda med bland annat nya Covid-
regler som vi alla måste förhålla oss till, och antalet personer som fysiskt arbetar i 
huset är fortfarande mindre än normalt. Det innebär att vi nu försöker passa på att 
genomföra en del arbeten som kanske kan upplevas som lite störande. Vi hoppas 
att det inte påverkar er verksamhet för mycket och hoppas på er förståelse. Målet 
med alla projekt är ju att ni som hyresgäster ska trivas ännu bättre.

Ombyggnationer och moderniseringar
Vi fortsätter vårt arbete med att förnya och förbättra tekniken i Frösundavik. 
Glastakets etapp 1 är nu färdigställt och byggställningarna har flyttat upp i huset 
och etapp 2 är i full gång. Det innebär bland annat att luncherna på Café Deli 
Marché nu flyttats ner till restaurang Verandan. I övrigt kommer caféet att vara 
öppet som vanligt med sitt normala utbud. Vi tackar för tålamodet under projektet, 
men det kommer att vara värt mödan: glastaket får bättre energivärden för att 
hushålla med naturens resurser och det blir också mycket bättre komfort i gatan, 
då det blir varmare på vintern och svalare på sommaren. Vi håller också på med 
uppgraderingen av värmesystemet i huset, med bland annat nya vattenburna 
radiatorer istället för de tidigare elektriska och vi återvinner nu också värmen i 
frånluften. Mer än hälften projektet är färdigställt, och när det är helt klart kommer 
alla kontor att få bättre luftflöden och ett jämnare och skönare inomhusklimat året om.

Vima bilvård på plats
Vi är mycket glada över att kunna presentera ett ytterligare tillskott till 
husets servicefunktioner – en egen bilvårdsanläggning! Vima bilvård, 
som flyttade in i november, är en mycket erfaren och kompetent 
aktör med över 20 års erfarenhet. Du hittar dem innanför 
garageinfarten intill lastkajen. Kommer du till fots ligger deras 
reception i The Alley precis innan dörren till garaget. Här kan du 
få hjälp med allt från biltvätt och rekonditionering till däckbyte 
och enklare service. Allt medan du arbetar på som vanligt.

NYHETSBREV #1, 2021



Cyklar, cyklar, cyklar!
Vårt arbete med att göra livet enklare i Frösundavik fortsätter. Vi har nu köpt 
in 5 poolcyklar för utlåning om du vill ta en tur i Hagaparken på lunchen eller 
om du kanske behöver göra ett ärende till Mall of Scandinavia eller Odenplan. 
Bokas enkelt via receptionen, cyklarna står precis utanför huvudentrén (bakom 
receptionen vid mycket snö) och även hjälmar finns att tillgå! 

De nya omklädningsrummen med sina praktiska tvätt- och torkrum har blivit 
väldigt uppskattade. Nu är de dessutom utrustade med steamers så att man kan 
ångstryka till sin blus eller skjorta innan jobbet. Men nu vill vi ta ytterligare ett rejält 
kliv för att göra livet för den växande skaran av cykelpendlare ännu bättre. Därför 
har vi precis påbörjat byggnationen av en ny stor cykelförvaring inomhus med 
tillhörande cykeltvätt, laddskåp för batterier, mekbord och loungesoffor. 
Det kommer att heta BikeLab och det kommer att stå klart senare i vår. 
 
Hälsa och träning
Våra satsningar på välmående och hälsa i Frösundavik känns mer och mer rätt. 
Till exempel så toppade gym och träningsmöjligheter listan när kontorsanställda i 
Sverige fick svara på frågan i en undersökning av Axiom Insights om vilka tjänster 
de vill att deras arbetsplats ska erbjuda för att vara intressant och attraktiv.

Vår nya gymoperatör Twitch är ju på plats i huset sedan i våras och kör nu 
gruppträningar, digitala träningspass, personlig träning, massage, naprapati och 
annat. För tillfället är antalet fysiska pass och antalet deltagare begränsat på grund 
av pandemin, men förhoppningsvis kommer vi kunna köra igång med maximal 
kapacitet senare under året. Men för att alla ska kunna träna nu så finns det också 
möjlighet att delta på distans genom de digitala live-passen. 
Under våren kommer det även att erbjudas olika utomhusträningar. Twitch har 
precis också lanserat en ny smart bokningssida där du enklare kan se hela deras 
utbud och boka in dig på olika pass och aktiviteter. Logga in här (använd samma 
inloggningsuppgifter som tidigare): https://id.twitch.se/signin 

Vi har också startat ett projekt för att förbättra de stora omklädningsrummen i 
gymmet. Precis som i de mindre cykelomklädningsrummen kommer det att bli ny 
belysning, nya färger, ett bättre system med tidlås på alla skåp. Det kommer även 
att bli ett separat könsneutralt omklädningsrum så att alla får samma tillgänglighet. 
Vi kommer också att bygga en ny fin yogastudio för att möta efterfrågan på fler 
träningsformer. Gymmet kommer också att kompletteras med ytterligare utrustning 
som efterfrågats, bland annat kettlebells, stänger, bollar och draghandtag.



The Kitchen
Vårt nya fräscha microkök kallas numera för The Kitchen. Här kan du samla 
dina kollegor, kanske för en avtackning, ett födelsedagsfirande eller varför inte 
ett företagsevent. Du kan självklart också ta med din matlåda eller mat från 
restaurangen på lunchen och avnjuta maten i en härlig atmosfär tillsammans 
med dina kollegor. The Kitchen ligger där den tidigare micromatsalen låg, mellan 
restaurangen och Verandan. 

Restaurangen
Arbetet med den nya restaurangen går nu in i slutfasen, och vi räknar med att 
öppna upp igen under vecka 10. Det kommer att bli en helt ny nivå på både 
inredning och upplevelse – med fler valmöjligheter, fler hälsosamma och gröna 
alternativ och flera olika prisnivåer. Restaurangen kommer att heta Food & Co och 
vid starten kommer det att finnas ett begränsat utbud. Därefter kommer vi att växla 
upp till fyra kök med olika inriktningar i takt med att fler personer kommer tillbaks 
till huset. Mer information kommer inom de närmaste veckorna.
 
Fastighetsbarometern
Vi deltog i slutet av förra året i den stora undersökningen av kundnöjdhet i 
fastighetsbranschen (NKI), där vi mäts mot andra fastighetsbolag. Resultatet visar 
att ni generellt är väldigt nöjda – och att ni i kategorin wellness är extra nöjda. Det 
känns kul att alla våra satsningar på välmående, med eget gym i huset och många 
tillgängliga sportaktiviteter, ger så bra resultat. Tack till alla er hyresgäster som tog 
er tid att delta i undersökningen och på så sätt hjälper oss att utveckla Frösundavik. 

Nya hyresgäster
Vi har under 2020 också fått ett antal nya hyresgäster till Frösundavik, vilket känns 
väldigt roligt. Dell flyttade in under sommaren, och Björn Borg likaså. Vi har nu 
också tecknat avtal med bland annat Arken Zoo, Plantagen och Korea-Nordics 
Science and Technology Cooperation Center (KNTEC). Dessa hyresgäster kommer 
att flytta in under våren. 

Serviepaketet
Vi är glada över att ha kunnat paketera så många av husets smarta tjänster på ett 
enkelt och rationellt sätt genom Servicepaketet. Det blir väldigt kostnadseffektivt 
för företagen och det blir mycket smidigare för företagens medarbetare som på så 
sätt får tillgång till husets alla tjänster. De flesta av husets företag har redan tecknat 
avtal och just nu formaliserar vi erbjudandet till de sista hyresgästerna så att alla 
företag får samma möjlighet att erbjuda sin personal fortsatt access till alla tjänster.



Laddstolpar
Efterfrågan på laddmöjligheter för el- och laddhybridbilar har vuxit 
starkt den senaste åren och nu har vi satt upp 60 nya toppmoderna 
laddplatser på poolplatserna i både garaget och på uteparkeringarna. 
Det har precis gått ut ett eget utskick kring detta och hur man kan 
börja ladda sin egen bil. Har du inte sett utskicket men är nyfiken? 
Maila då vår tekniska förvaltare niclas.vakkila@hestia.se så skickar han 
över mer information.

Konferensanläggningen
Som vi tidigare nämnt håller vi på med planeringen för att bygga om 
konferensavdelningen i huset. Vi kommer att skapa större rum med smart och 
funktionell möblering. Alla rum kommer att utrustas med modern teknik för att 
göra möten så smidiga och effektiva som möjligt, både för de som fysiskt är på 
plats och för de som deltar på distans.

Lokalproducerad honung från våra minsta hyresgäster!
Visste du att vi vi tillsammans med SAS har två egna bikupor nere vid dammen 
här i Frösundavik? Bin är extremt viktiga i naturen, men tyvärr blir de allt färre 
för varje år. I höstas skördades det lite honung som nu finns till försäljning i 
café Deli Marché!  Genom att köpa vår egen honung bidrar du till en större 
biologisk mångfald, och därutöver får du en väldigt god och exklusiv honung 
som är helt lokalproducerad. Alla intäkter skänks dessutom oavkortat till 
Naturskyddsföreningen. 

Frösundavik Magazine
Under hösten har vi tillsammans med vår hyresgäst Plaza arbetat med att ta 
fram ett nytt nummer av tidningen om Frösundavik. Håll utkik i husets lounge 
för ett fullmatat magasin nr 3 med intressanta reportage, snygga modebilder 
från husets egen tennisbana och en hel del annat spännande! Det går också 
att läsa magasinet digitalt, gå in på www.frosundavik.com och klicka på 
tidningen en bit ner på startsidan.

Det var allt nytt för den här gången. Vi återkommer även fortsättningsvis med 
mer information när det händer saker i huset. Har ni frågor eller önskemål är 
det bara att höra av er. Vi är till för er! 
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