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Stadsrum Fastigheter har tecknat avtal med Winn Hotel Group 
om ett nytt Clarion Hotel i Södertälje  
 
Stadsrum Fastigheter har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Winn Hotel Group om ett nytt Clarion Hotel vid 
Marenviken i centrala Södertälje. Invigningen är planerad till hösten 2023. 
 
Hotellet om ca: 8 600 m2 kommer att innehålla ca: 200 gästrum, lobby & lounge, barer, restauranger, 
uteservering på en terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working och en träningsanläggning.   
 
Stadsrum Fastigheters rådgivare har varit Annordia, Fojab arkitekter och Skierfe advokatbyrå.  
 
”Stadsrum Fastigheters och Södertälje kommuns gemensamma vision är att skapa en levande mötesplats vid 
Marenviken med ett utåtriktat innehåll som hotell, mat, nöje och kultur. Vi är glada att tillsammans med en 
välrenommerad och professionell part som Winn Hotel Group kunna ta nästa steg i förverkligandet av 
visionen”, säger Magnus Alteskog VD på Stadsrum Fastigheter AB  
 
”Winn Hotel Group driver idag tretton hotell i tolv städer, under olika varumärken, och vet att mötet mellan 
gäster och lokalbefolkning är det som skapar magi. Vår erfarenhet gör att jag kan säga att vi är bra på just 
detta. Satsningen i Södertälje är starten på en expansiv fas för oss. Läget är perfekt. Mitt i centrum och direkt 
vid vattnet med strålande utsikt över Marenviken och Södertälje kanal. Det här kommer tveklöst att göra 
Södertälje centrum mer attraktivt”, säger Anders Junger VD på Winn Hotel Group AB 
 
För mer information 
Stadsrum Fastigheter AB    Stadsrum Fastigheter AB    
Jens Halvarsson, Utvecklingschef   Sofia Strandell, Fastighetschef   
070-221 41 95    070-312 54 29 
jens.halvarsson@stadsrumfastigheter.se  sofia.strandell@stadsrumfastigheter.se 

Stadsrum Fastigheter 
Stadsrum Fastigheter AB är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som ägs av Alecta pensionsförsäkring, Keva och HEA 
Property Holding AB. Stadsrum Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sverige. 
www.stadsrumfastigheter.se 
 
Winn Hotel Group driver och utvecklar hotell under olika varumärken 
Winn Hotel Group med sitt huvudkontor i Gävle, driver idag 13 hotell i Sverige i samarbete med några Nordens ledande 
hotellkedjor samt under egna varumärken. Genom att kombinera deras varumärken och affärssystem med sin egna affärs- 
och medarbetarfilosofi, skapas hotellupplevelser utöver det vanliga, både för medarbetare och gäster.  
 
Winnkoncernen är uppbyggd kring moderbolaget Winn Hotel Group AB, som är ett renodlat ägarbolag med strategiska 
fastighetsinnehav. Samtliga hotellrörelser och fastigheter ligger i egna aktiebolag, som dotterbolag till Winn Hotel Group 
AB. En multibrandstrategi gör det möjligt att etablera värdeskapande samarbeten med nationellt och internationellt starka 
varumärken. 
www.winn.se 
 


