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Jureskogs tecknar avtal i Gränbystaden 
 

Hamburgerkedjan Jureskogs har tecknat avtal med Atrium Ljungberg 
om att öppna i Gränbystaden, Uppsala. Den nya restaurangen blir 
deras sjätte i Sverige. "Läget intill Max, McDonald's och E4:an är 
perfekt", säger stjärnkrögaren och grundaren Johan Jureskog, som 
också avslöjar en hemlig ingrediens i köket.  

När Jureskogs öppnade sin första hamburgerrestaurang för drygt två år sen var målet att göra 
snabbmatsburgare i världsklass gällande såväl smak som miljöavtryck, till ett överkomligt pris. 
Idag har de kommit en bra bit på väg och har tecknat avtal för sin sjätte restaurang i 
Gränbystaden, Uppsala. Hemligheten med de goda burgarna är köttet som kommer från svenska 
mjölkkor och aldrig fryses ner. Det är en erfarenhet han tar med sig från sin hyllade lyxkrog AG.  
 
– Kött från utvalda svenska mjölkkor har mer smak, och är min personliga favorit, säger Johan 
Jureskog. Eftersom korna också ger mjölk under flera år gör de ett mindre klimatavtryck, vilket är 
prioriterat på Jureskogs.   
  
Jureskogs planerar att öppna hösten 2021 och kommer att ligga i norra delen av Gränbystaden. 
Hamburgerrestaurangen kommer att erbjuda drive thru och förutom traditionella burgare servera 
många vegoalternativ samt ha utskänkningstillstånd. 
 
– Vi är väldigt glada att Jureskogs öppnar i Gränbystaden, säger Charlotta Gustafson, Head of 
Leasing på Atrium Ljungberg. Norra delen är en mycket populär restaurangdestination och nu höjs 
kvalitetsnivån ytterligare ett snäpp.  
  
Gränbystaden är Uppsalas andra stadskärna med bostäder, underhållning, restauranger, service 
och vård. Under 2019 serverades cirka 2,5 miljoner måltider på nära trettio restauranger och 
caféer.  
 
Hyresavtalet med Jureskogs är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan 
hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens 
miljömässiga prestanda. Patrik Engman på Engnes har hjälpt Jureskogs med avtalet.  
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För mer information kontakta: 
Charlotta Gustafson, Head of Leasing, Atrium Ljungberg, 073-325 17 79 
charlotta.gustafson@al.se  
Johan Jureskog, Grundare Jureskogs, 0707-26 40 77 johan@jureskogs.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 cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 46 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 36 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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Gränbystaden är Uppsalas andra stadskärna med bostäder, underhållning, restauranger, service 
och vård. Foto: Martin Kelam 
 

 
Johan Jureskog. foto: Torbjörn Kihlberg 
 



 
Jureskogs restaurang i Mjölby. foto: Torbjörn Kihlberg 
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