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JR Kvartersfastigheter omvandlar gasklockan till musikhotell.
Nu är det beslutat vad som ska hända med den sista gasklockan i Stockholms
nya stadsdelscentrum Gasverket. Den fylls med nytt liv i form av en konsertscen,
hotellrum och restaurang.
Efter att ha genomgått omvandlingen från stängd industri till öppen stad kommer Gasverket att vara en
levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll, men som
samtidigt upplevs som öppen, inkluderande och välkomnande. Det ska vara en plats för daglig handel och
service för de boende, en plats att aktivt besöka för sällanköpshandel, kultur- och matupplevelser. Eller bara
för att ta del av det unika området i sig självt. Gasverkets många kontraster ska bejakas och bidra till att
området blir en spännande plats att besöka, oavsett ärende.
JR Kvartersfastigheter, byggherre för stora delar av området, har nu även fått privilegiet att utveckla en av de
stora gasklockorna. Den vackra byggnaden ska renoveras varsamt och omvandlas till ett unikt musikhotell
koncept. Musikhotellet kommer med sin atriumscen bli ett starkt komplement till befintlig musikscen i
Stockholm. Hotelldelen placeras som en månskärva efter gasklockans väggar och rummen kommer även att
fungera som loger med fönster och balkonger mot byggnadens atrium och scen.
I konceptet ingår också musikstudios, spektakulära mat- och smakupplevelser, mötes- och konferensmöjligheter. För projektet har JR Kvartersfastigheter inlett ett samarbete med Story Hotel och Luger/Live
Nation, en av de större arrangörerna som kommer att kunna dra stora internationella artister.
“Vi är mycket stolta över att nu få privilegiet att utveckla en av Bobergs tegelgasklockor. Den vackra
byggnaden avses restaureras och omvandlas till ett unikt musikhotell, vilket rimmar väl med Gasverkets
profilering som destination för upplevelser inom kultur.” - Magnus Rothman, JR Kvartersfastigheter.
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JR Kvartersfastigheter
JR Kvarterfastigheter är ett onoterat svenskt fastighetsbolag som specialiserat sig på utveckling
av attraktiva fastigheter i stadsdelsmiljöer där levande stråk och kvarter skapas. Bolaget arbetar
strukturerat med stadsutvecklingsprojekt samt skapande av stråk i gatuplan för kvartersutveckling i
befintliga och nya stadsdelar. Arbetet består av att i ett helhetsgrepp samla och utveckla verksamhetslokaler under ett paraply i de delar av staden där människor faktiskt bor, att förvärva attraktiva
fastigheter och införliva dem i en samlad utveckling av hela kvarter och stråk i staden.
Genom revitalisering av den traditionella strukturen, där många behov kan mötas nära hemmet
och på vägen till och från arbetet, förstärks pulsen genom att skapa rätt verksamhetsmix som
berikar människors tillvaro. I nya stadsdelsprojekt tillförs planering, samordning och koordinering
av gatu- och torgmiljöer, verksamhetsmix, miljöhänsyn, flöden och funktion. Arbetet omfattar optimering av stadsdelars struktur och utförande och planeringen av hur de kommersiella stråken ska
utformas och fungera. Allt för att stärka områdets marknadsposition och attraktionskraft och skapa
stadsdelskvarter där boende och besökande gärna vistas.
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