
 

 
Pressmeddelande 2016-04-12 

Mio väljer Gränbystaden - Uppsalas andra 
stadskärna 
 

Gränbystaden fortsätter att stärka sitt butiksutbud. Vid årsskiftet 
2017/18 öppnar möbelvaruhuset Mio. Butiken kommer att innefatta 

drygt 5 000 kvm i ett plan. Byggstart sker under hösten 2016.  

–Mio har funnits i Uppsala länge och har en stark förankring i staden. Vi är väldigt glada 
att ett så uppskattat och välkänt varumärke väljer Gränbystaden för sin nya 
butikssatsning. Mios öppning kommer att stärka och komplettera området ytterligare och 
är en viktig del i utvecklingen av Uppsalas andra stadskärna säger Daniel Kvant Suber, 
affärsutvecklare Atrium Ljungberg. 
 
Gränbystaden, och framför allt den norra delen, utvecklas just nu i snabb takt. Under 2015 
invigdes bland andra Blomsterlandet och Citygross och i februari öppnade sport- och 
upplevelsecentret Turbo. Under våren invigs en ny, spektakulär utomhuslekplats, tre nya 
restauranger samtidigt som Ö&B och Arken Zoo slår upp portarna till nya butiker. 
Dessutom startar alltså i höst byggnationen av Mios nya butik som kommer att invigas vid 
årsskiftet 2017/2018.    
  
–Vi ser fram emot att bli en del av Gränbystaden. Vi har funnits i våra nuvarande lokaler 
sedan tidigt 90-tal och har genom åren haft en fantastisk utveckling. Kunderna gillar vårt 
erbjudande och sedan några år tillbaka är behovet av större och bättre lokaler stort. 
Genom den kommande flytten får vi optimala förutsättningar att presentera Mios moderna 
och inspirerande erbjudande på bästa tänkbara sätt i ett fantastiskt bra läge. Vi ser 
verkligen fram emot att välkomna alla kunder till en ny fin Miobutik i Gränbystaden 
årsskiftet 2017/18, säger Claes Stolth som varit butikschef på Mio sedan 2002. 
 
Som stor fastighetsaktör och stadsutvecklare har Atrium Ljungbergs en viktig roll att spela 
för skapandet av attraktiva mötesplatser där människor vill leva och verka. Atrium 
Ljungbergs vision för Gränbystaden är att skapa Uppsalas andra stadskärna med handel, 
kultur, restauranger, bostäder och arbetsplatser i en tät kvartersstruktur.  
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För mer information kontakta: 
Daniel Kvant Suber, Atrium Ljungberg, 070-927 60 91 
daniel.kvant-suber@atriumljungberg.se 
 
Claes Stolth, Mio, 070-333 54 60, 
claes.stolth@mio.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  

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.atriumljungberg.se 
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