
 

 
Pressmeddelande 2016-11-21 

Atrium Ljungberg satsar på 
kontorslokaler i Uppsala - nu ska 
Gränbystaden växa med drygt 10 000 
kvm kontorsyta 
 

Just nu byggs kontorsytor om 3 000 kvm med planerad 
inflyttning 2018. I förlängningen planeras det för ytterligare        
7 000 kvm moderna kontorslokaler med god tillgänglighet, 
parkering och närhet till handel och service.   

Uppsala är en dynamisk stad där allt fler företag väljer att etablera sig. Kopplingen mellan 
akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant. Under 2015 registrerades hela 1 297 
nya företag och efterfrågan på kontorslokaler ökar stadigt.  
 
-Fler attraktiva kontor behövs i Uppsala för att locka hit fler företag och för att Uppsalas 
näringsliv ska fortsätta att blomstra. Om vi kan erbjuda fler attraktiva arbetsmiljöer hoppas 
vi att fler väljer att förlägga sina kontor i Uppsala, säger Ingrid Anderbjörk, chef Näringsliv 
och omvärld, Uppsala kommun. 

 
Gränbystadens kontorsytor kommer att ligga på plan 2 i de tre nya husen vid södra entrén 
till gallerian. Dessa beräknas vara klara för inflyttning under 2018. Redan under hösten 
2017 är dock det första huset klart och dit flyttar Swedbank och Fastighetsbyrån. De två 
kommande fastigheternas lokaler som vardera är 1300 kvm, passar företag med cirka 
100-130 anställda och fungerar för alla typer av kontorsbaserade verksamheter. På sikt 
planeras ytterligare 7 000 kvm kontorsyta i Gränbystaden.  
 
-Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer och som fastighetsaktör och 
stadsutvecklare har vi ett stort ansvar att ta i den utvecklingen. Atrium Ljungberg bygger 
levande stadsmiljöer och attraktiva mötesplatser där moderna kontor är en viktig del vid 
sidan av inspirerande boenden, shopping, upplevelser och kultur, säger Petter 
Klingofström, uthyrningschef kontor, Atrium Ljungberg  
 
Gränbystaden erbjuder närhet till handel, service, mat, nöje och smidiga 
parkeringsmöjligheter vilket är en stor fördel för både besökande kunder och för anställda. 
Gränbystadens läge invid E4:an gör dessutom att Arlanda är lätt åt nå. 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Lie Barrén, presskontakt AWB, 0736-54 44 99 
lie@awb.se  
 
Petter Klingofström, uthyrningschef kontor Atrium Ljungberg, 0708-80 63 21 
petter.klingofstrom@al.se  
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I Gränbystaden växer Uppsalas andra stadskärna fram. En förlängning av staden med inspirerande boenden, moderna kontor, 

spännande upplevelser och shopping utöver det vanliga. Med allt på samma plats skapas en helhetsmiljö där hemkänsla, 

umgänge, trivsel och handel går hand i hand. Precis som det ska vara i en stad där alla vill leva. Gränbystaden ägs, utvecklas 

och drivs av Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Läs mer på www.granbystaden.se 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, 

Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa 

levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och 

bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 30 

miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt  

30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. 

Läs mer på www.al.se 

http://www.granbystaden.se/
http://www.atriumljungberg.se./

