
 
 
Pressmeddelande 2019-05-16 

Forumgallerian byter namn och firar med 
stor kvartersfest 
 

Efter en intensiv ombyggnadsperiod står Forumkvarteret i Uppsala nu 
klart. Galleriadelen är ombyggd och kvarteret har kompletterats med 
bostäder och nya, toppmoderna kontorslokaler. Den 25 maj firas den 
officiella invigningen med en stor kvartersfest. I samband med detta 
byter Forumgallerian namn till Forumkvarteret.   
 
Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har sedan 2017 genomfört en omfattande upprustning och 
ombyggnad av Forumkvarteret med syfte att skapa ett dynamiskt innerstadskvarter som lever 
under dygnets alla timmar. I galleriadelen har ytor frigjorts och ett tydligt, invändigt stråk skapats. 
Utbudet har stärkts med flertalet nya butiker, restauranger och caféer. De övre våningsplanen har 
omvandlats till attraktiva kontorsmiljöer kompletterat med flera nya bostäder. 
 
– Vår ambition är att Forumkvarteret ska vara en levande mötesplats mitt i city. Det nya namnet 
signalerar att det verkligen är ett helt kvarter, en "stad i staden" där människor kan arbeta, 
shoppa, umgås och bo. På lördag firar vi att vi är klara med ombyggnationen och bjuder in alla 
Uppsalabor till en stor kvartersfest, säger Erika Wesslén, marknadsansvarig Uppsala city på Atrium 
Ljungberg.  
 
Under kvartersfesten bjuds Uppsalaborna på mängder av aktiviteter och musik i och runt om 
Forumkvarteret. Under dagen spelar bland andra DJ Large, Kristian Antilla, Stuck in Motion och 
Kören Afro. Centrum för aktiviteterna är Forumtorget som för en dag får en gräsmatta med 
loungemöbler. Torget fylls med foodtrucks, sida vid sida med restaurangernas uteserveringar. På 
Dragarbrunnsgatan grillar Bastard Burgers hamburgare och alla besökare som vill får delta i en 
graffitti-workshop. På Bredgränd finns aktiviteter för de minsta med bland annat ansiktsmålning.  
 
Kvartersfesten pågår följande tider: 
Lördag (25/5): Klockan 10.00 – 17.00 
 
Aktiviteter: 

• Graffitti-workshop 
• Artister som Kristian Antilla, Kören Afro, Odd Pages, Rosco Parker Band, Bicycle Beat och 

Stuck in Motion 
• Foodtrucks 
• Parkouruppvisning 
• Ansiktsmålning 

 
Uppsala, 2019-05-16 
Atrium Ljungberg (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Erika Wesslén, marknadsansvarig Uppsala city, Atrium Ljungberg, 076-116 94 91, 
erika.wesslen@al.se 
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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 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 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 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på 
Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 

https://www.al.se/
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