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Nu öppnar Fitness24seven i Gränbystaden 
 

Gränbystaden får sin andra träningsanläggning när Fitness24seven 
öppnar idag. Fitness24seven är en av Sveriges största gymkedjor och 
har öppet dygnet runt. Gränbystaden blir kedjans fjärde etablering i 
Uppsala.  
 
Hälsotrenden är fortsatt stark i Sverige och enligt Europabarometern 2018 tränar 67 procent av 
svenskarna regelbundet på gym, vilket är högt över europasnittet. Fitness24seven är en av 
Sveriges största gymkedjor med mer än 250 anläggningar, varav fyra i Uppsala. Gymmet i 
Gränbystaden har kompletta styrke- och konditionsavdelningar plus en kompletterande sal enbart 
för tjejer samt en yta för funktionell träning. 
 
– Gränbystaden är en växande stadskärna med tiotusentals boende på promenadavstånd. 
Tillgänglighet och goda grannar är viktigt för vår verksamhet och vi ser mycket ljust på framtiden 
här, säger Veronica Nylen-Wicksell, Regional Manager på Fitness24seven. 
 
Gränbystaden har på några år utvecklats från ett köpcentrum till en levande stadsdel med 
bostäder, underhållning, restauranger, service och vård. Nu öppnar Fitness24seven vid Sara Stinas 
torg, utanför gallerians södra entré och får inom kort sällskap av solariekedjan TanExpress som 
också öppnar under juni. 
 
– Vi gläder oss åt att få välkomna Fitness24Seven till Gränbystaden. De blir ett värdefullt 
komplement till vårt utbud av friskvård, träning och hälsa, säger Thomas Levander, fastighetschef 
på Atrium Ljungberg. De utgör en viktig pusselbit i att skapa attraktion, liv och rörelse under en 
stor del av dygnet i kvarteret kring Sara Stinas Torg. 
 
Hyresavtalet med Fitness24seven är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan 
hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens 
miljömässiga prestanda.  
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För mer information kontakta: 
Thomas Levander, Fastighetschef Uppsala, Atrium Ljungberg, 070-231 63 08  
thomas.levander@al.se  
 
Veronica Nylen-Wicksell, Regional Manager, Fitness24seven, 072-853 66 52 ,  
veronica.nylen-wicksell@f24s.com  
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Fitness24seven gymlokal. Foto: Fitness24seven 
 

 
Saras Stinas torg i Gränbystaden. Foto: Martin Kelam 
 
 
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 cirka 1,1 miljon 
kvadratmeter värderade till 44 miljarder kronor. 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 32 miljarder kronor. Atrium Ljungberg 
är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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