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Gränbystaden växer - 14 000 nya 
kvadratmeter invigs i november 
 

Uppsalas andra stadskärna fortsätter att växa. I slutet av november 
öppnar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ytterligare drygt 14 000 
kvadratmeter med restauranger, biograf och butiker.  
 
Gränbystaden i Uppsala fortsätter att växa och fastighetsägaren Atrium Ljungberg breddar nu 
utbudet av restauranger och nöje ytterligare genom invigningen av drygt 14 000 kvadratmeter i 
den södra delen av gallerian. Förutom Nordisk Film som öppnar sin första biograf i Sverige med 
fem toppmoderna salonger, märks restaurangkedjorna O´Leary’s, Sushi Yama, Classic Pizza och 
Cupido salladsbar. Utbudet kompletteras med en asiatisk delikatessbutik och en espressobar. 
Naked Juice Bar och Burger King, som båda funnits i Gränbystaden tidigare, flyttar också till den 
nya tillbyggnaden. I det tredje bostadshuset, strax utanför gallerian, öppnar även det populära 
matkonceptet Pinchos sin andra restaurang i Uppsala våren 2019.  
 
- Vi är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden. Atrium Ljungberg har stort fokus 
på hållbar stadsutveckling där bostäder, arbetsplatser, handel och upplevelser tillsammans skapar 
platser där människor trivs och vill vara, säger Jan Hammarling, marknadsområdeschef 
Gränbystaden.  
- Trenden att träffas och umgås utanför hemmet är stark och hela restaurangsektorn växer. Därför 
känns det extra roligt att vi nu kan erbjuda uppsalaborna ett riktigt starkt utbud av mat, nöje och 
upplevelser. Det är ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa Uppsalas andra stadskärna. 
 
- Det kommer att bli fantastiskt att öppna ytterligare en Pinchos. Vi ser fram emot vår nya 
restaurang i Gränbystaden som har ett av Uppsalas allra bästa flöden av människor. Mat, dryck 
och cirkus i samma lokal – här kan vi prata om upplevelser för alla sinnen, säger Christian Maggio, 
ägare och etablerare.  
 
Förutom det breddade restaurangerbjudandet öppnar även ett flertal nya butiker, bland annat 
KappAhls barnkoncept Newbie, Scorett Håkansson, skönhetsbutiken Sayso, Viva Viktoria samt 
Pandora. Även serviceutbudet stärks med Brorsans Barber och Allans skrädderi.  
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För mer information kontakta: 
Jan Hammarling, marknadsområdeschef Gränbystaden. 070-724 12 39, jan.hammarling@al.se  
 
 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på 
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och 
handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter 
fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i 
våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör 
investeringar i framtiden motsvarande cirka 13 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-
listan. Läs mer på www.al.se  
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