
 
 
Pressmeddelande 2021-01-25 

Inomhusgolf med virtuella banor öppnar i 
Gränbystaden 
 

Gränbystadens utbud av upplevelser och aktiviteter breddas när 
Uppsala Indoor Golf öppnar i gallerian. På en yta om 600 
kvadratmeter kan alla golfentusiaster nu träna som proffsen och gå 
en tävlingsrunda på golfbanor från hela världen.  

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Indoor Golf Group som öppnar på plan två i 
Gränbystadens galleria den 30 januari. Totalt finns åtta golfsimulatorer med 90 virtuella golfbanor 
där golfspelare kan utmana varandra och samtidigt få statistik på till exempel svingspår, 
bladvinkel och klubbhastighet. Det finns också en stor yta för att öva puttar.  
 
– Det här är vår nionde etablering i Sverige och det är mycket populärt. Gränbystaden är 
strategiskt helt rätt läge för oss, här finns ett sammanhang med andra aktiviteter och en stor 
målgrupp med intresse för en aktiv livsstil, säger Fredrik Wredmark, vd på Indoor Golf Group. Vi 
ser fram emot att nu kunna erbjuda Uppsalas alla golfentusiaster träningsmöjligheter som 
proffsen och spel på flera av världens mest kända golfbanor året runt. 
 
– Vi är mycket glada att Indoor Golf väljer att öppna just här. Nu omvandlas en tidigare butikslokal 
till en plats för aktivitet och upplevelser. Det här är helt i linje med hur vi utvecklar Gränbystaden 
till Uppsalas andra stadskärna, säger Thomas Levander, fastighetschef Uppsala på Atrium 
Ljungberg.  
 
Golfbanorna går att boka via företagets hemsida indoorgolfgroup.se 
 
Nacka, 2021-01-25 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Thomas Levander, Fastighetschef Uppsala, Atrium Ljungberg, 0702-316308, 
thomas.levander@al.se 
Fredrik Wredmark, vd Indoor Golf Group, 0733-351660, fredrik.wredmark@indoorgolfgroup.se 
 

http://granbystaden.se/
https://indoorgolfgroup.se/
tel:0730-31%2088%2040
mailto:thomas.levander@al.se
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90 internationella 18-hålsbanor att välja på. 
 

 
Gränbystaden galleria östra entrén. Foto Johanna Åkerberg Kassel 
 
 
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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