
 

 
Pressmeddelande 2017-05-04 

Atrium Ljungberg släpper hyresrätter 
till Uppsalas bostadskö  

- 57 lägenheter med inflyttning hösten 2017 
 
 

Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största börsnoterade 
fastighetsbolag, initierar nu en satsning med målet att minska 
bostadsbristen i Uppsala. 11 maj släpps i första etappen 57 
hyresrätter till den kommunala bostadskön.  

Atrium Ljungberg har under de senaste åren arbetat med att skapa Uppsalas andra 
stadskärna – Gränbystaden. En viktig satsning i en av Sveriges snabbaste växande 
städer där befolkningen väntas dubbleras till år 2050.  
Nu tar Atrium Ljungberg ytterligare ett steg i att skapa en levande stadsmiljö genom att 
släppa de första 57 hyresrätterna i Gränbystaden till den nya kommunala bostadskön.  
 
– Uppsala växer stadigt och det finns en stor efterfrågan på den typ av lägenheter vi nu 
släpper till bostadskön. Det känns extra bra att det är hyresrätter, man ska inte 
underskatta vikten av olika bostadsformer för ett levande område, säger Natalie Aranda, 
affärsutvecklare, Atrium Ljungberg. 
 
De första 57 lägenheterna släpps till kön 11 maj och omfattar 13 ettor, 39 tvåor och 5 treor 
som står färdiga för inflyttning under hösten 2017. Atrium Ljungberg kommer att förmedla 
lägenheterna genom Uppsalas nya bostadsförmedling som startade 1 juni 2016. 
Ytterligare drygt 130 hyreslägenheter kommer att byggas under 2017 och 2018. På sikt 
beräknas även 250 bostadsrätter att byggas med planerad säljstart 2018. 
 
– Det pratas ofta om bostadsbristen kopplat till studenter och terminsstart, men 
bostadsbristen i Uppsala är mycket större än så. Därför är vi mycket glada över Atrium 
Ljungbergs bostadssatsning i Gränbystaden och att de väljer att bygga hyresrätter. En 
mångfald i bostadsbyggandet är eftersträvansvärt, säger Erik Pelling (S), kommunalråd 
och ordförande i plan- och byggnadsnämnden i Uppsala. 
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För mer information kontakta: 
Daniel Frölander, presskontakt AWB, 0735- 44 02 14 
daniel@awb.se 
 
Natalie Aranda, affärsutvecklare Atrium Ljungberg, 0733-16 65 50 
natalie.aranda@al.se 
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Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Uppsala. 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 39 

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 

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 
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