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STOCKHOLM ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE REGIONER MED EN HÖG KONCENTRATION AV FÖRETAG INOM

EN KOMBINATION AV TRADITION
OCH FRAMSTEGSTÄNKANDE

Genom sin kombination tradition
och modernt framstegstänkande har
Nordens Venedig en framträdande
roll internationellt inom forskning,
design och teknologi. Stockholm
kanske kan tyckas jämförelsevis
litet med sina 1.2 miljoner invånare,
men har en modern, sofistikerad
storstadsatmosfär. I detta centrum

INFORMATIONSTEKNOLOGI, HÄLSOVÅRD OCH FORSKNING.

STOCKHOLM IS ONE OF EUROPE’S LEADING ECONOMIC REGIONS WITH ITS HIGH CONCENTRATION OF
INFORMATION TECHNOLOGY, HEALTH CARE INDUSTRY AND RESEARCH.

Stockholm—Norra Europas Finanshuvudstad
Stockholm är norra Europas ekonomiska nav och
ledande finanscentrum. I den svenska huvudstaden
finner man regionens största integrerade värdepappersmarknad, och 60 procent av alla börstransaktioner
i Norden görs här.
Stockholm—Financial Capital of Northern Europe
Stockholm is the economic hub of Northern Europe and one of Europe’s
leading financial centers. The Swedish capital hosts the largest integrated
securities market in the region and 60 percent of the stock exchange
transactions in the Nordic countries are made in the city.

Ett Gynnsamt Affärsklimat
Stockholms ställning som norra Europas kommersiella centrum beror

Kommunikationer

består av tre linjer—den röda, den blå och den gröna—täcker

storföretag per invånare än något annat europeiskt land. Några av

hela innerstaden samt förorter och villaområden. Härtill kommer

IKEA, Volvo och SKF.

INNOVATION

Combining rich tradition with modern
innovation, the Venice of the North
is an international center for research,
design and technology. With just 1.2
million inhabitants, the city may be
small, but it achieves the atmosphere
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är också centrum för Stockholms tunnelbana.
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etablerat sig här och andvänder Stockholm som bas för sina aktiviteter

Drawn by Sweden’s industry and Stockholm’s position as a hub in
Northern Europe, many of the world’s largest banks and financial service
companies use Stockholm as a platform for their activities in the Nordic
and Baltic Regions.
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Södertälje i söder. Stockholm har även en väl utbyggd busstrafik

Därför har många av de största utländska bankerna och finansbolagen

Stockholm’s status as the business capital of Northern Europe is due
mainly to strong Swedish industry. The country has more large companies
per capita than any other European Union country. Swedish companies
are among the largest in the world—Ericsson, AstraZeneca, Electrolux,
IKEA, Volvo and SKF.
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pendeltågstrafiken som täcker hela länet, från Märsta i norr till
som länkar samman de olika stadsdelarna.

of a modern, sophisticated metropolis. The country’s financial and
business hub is home to major
Swedish corporations including
Ericsson and Electrolux.

RICH TRADITION — MODERN

Stockholms län har en väl utbyggd lokaltrafik. Tunnelbanan, som

främst på den svenska industrins starka ställning. Sverige har fler
världens största företag är svenska—Ericsson, AstraZeneca, Electrolux,

för Sveriges affärsliv finner man
företag som Ericsson och Electrolux.
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någon minuts promenad från Plaza 63, och Klarastrandsleden
sträcker sig förbi komplexet för anslutning till E4:an och Arlanda
i norr och Söderledstunneln och övriga stadsdelar i söder.
Transportation
The County of Stockholm has an extensive communications and public
transportation network. The subway system, consisting of three lines—
the red, blue and green— connects the entire inner city, as well as the
immediate suburbs and villa areas. Complementing the subway system
is a separate commuter railway system that serves the entire county,
from Marsta in the north to Sodertalje in the south. Stockholm also
benefits from an extensive bus network linking all parts of the city.

Located next to the Central Station, Plaza 63 is at the center of these
communication links as this is where all long-distance, regional and
local trains come together, as well as being the center of Stockholm’s
subway system.
Bus Lines 52, 56, 59, 491, 791, 890, 892 and 893 are all located within
a minute’s walk from West End Plaza and the Klarastrandsleden runs
next to the property providing a direct link to both the E4 and Arlanda
airport to the north and to the Soderledenstunneln and the rest of
Stockholm to the south.
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