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Wihlborgs lockar matkonceptet Eatery till Ideon
Science Park
Wihlborgs har tecknat avtal med restaurang- och konferensaktören Eatery om
etablering i Cube på Ideon Science Park i Lund. Etableringen blir den första för
Eatery i Skåne och öppnar preliminärt i september 2021.
Eatery är en snabbt växande restaurang- och konferenskedja som i nuläget har åtta
etableringar i Stockholmsområdet. Eatery har som mål att kunna erbjuda en miljö som bjuder
in till möten och avkoppling såväl under som efter arbetsdagen. En plats dit man går för att äta
och inspireras, antingen själv eller tillsammans med sina vänner, kollegor och affärspartners.
Eatery har även ambitionen att bli sektorns mest attraktiva arbetsgivare senast år 2022.
-

Vi är glada att vi äntligen kommer till Lund och Skåne. Tillsammans med Wihlborgs vill
vi skapa en härlig atmosfär där vi över tid strävar efter att bli en destination för alla som
arbetar och bor i en av södra Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar,
säger Martin Forsmark, en av delägarna i Eatery.

Eatery etablerar sig på Ideon i den nya stadsdelen Brunnshög som växer fram nära
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i norra Lund. Med satsningar på god infrastruktur,
service, arbetsplatser och bostäder pågår bygget av en mångfacetterad och innovativ stadsdel
där närmare 40 000 människor kommer att bo och arbeta.
Kontorshuset Cube är en LEED Gold-certifierad ikonbyggnad på Ideon-området. Ideon
Science Park är en välkänd och innovativ forskningshubb med över 400 företag och 10 000
arbetsplatser.
-

Ideon Science Park är en del av Wihlborgs DNA. Ett modernt matkoncept
förstärker Ideon Science Parks attraktivitet inte bara för våra hyresgäster utan för
hela området. Här blir Eatery ett viktigt tillskott för mer liv och lust i hela norra
Lund, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Eatery kommer att hyra 1 500 m2, ha plats för 300 sittande och öppnar i september.
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Om Ideon Science Park
Ideon grundades för drygt 35 år sedan precis intill Lunds universitet och var då den första
forskningsparken i sitt slag i Sverige och i norra Europa. Idag finns här en bredd av
kompetenser inom connectivity, ICT, life science, cleantech, energi, hälsoteknik och
smarta material. Wihlborgs är den största fastighetsägaren på Ideon med 180 000 m²
lokaler för kontor, labb och utveckling.
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