
 
 
Pressmeddelande 2021-04-06 

Sportson öppnar cykelbutik i Gränbystaden  
 
Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Sportson, Sveriges största 
cykelspecialistkedja, som öppnar butik i Gränbystaden galleria i slutet 
av april. Intresset är på topp och efterfrågan på cyklar är stor i 
Uppsala, både för arbetspendling och fritid.  
 
–  Speciellt mountainbike och att cykla i skogen är ett bra sätt att få barn och ungdomar att röra 
på sig när mycket annan träning ställs in, samtidigt som det är ett sätt att umgås med familjen, 
säger Thomas Rask, ägare Sportson Uppsala. Vi ser fram emot att dubbla vår tillgänglighet i 
Uppsala med den nya butiken i Gränbystaden. 
 
Atrium Ljungbergs vision för Gränbystaden är att skapa en attraktiv och blandad stad med kontor, 
bostäder, kultur, service och handel som bjuder på spännande möten och ett ständigt flöde av 
upplevelser. En riktig cykelbutik står högt upp på önskelistan hos Gränbystadens besökare. 
Butiken som är på 360 kvadratmeter ligger i östra entrén till gallerian.  
 
–  Vi är verkligen glada att Sportson har valt Gränbystaden för sin etablering. Vi har stort fokus på 
att det ska vara bekvämt att cykla i Gränbystaden och var tidigt ute med cykelställ för cykel med 
kärra, säger Thomas Levander, fastighetschef på Atrium Ljungberg. Vi verkar ju i en stad som 
Cykelfrämjandet har utsett till Sveriges bästa cykelkommun de tre senaste åren. 
 
 
Nacka, 2021-04-06 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Thomas Levander, fastighetschef Uppsala, Atrium Ljungberg, 070-231 63 08  
thomas.levander@al.se 
Thomas Rask, ägare Sportson Uppsala, 072-233 59 35 
 
 
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 47 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 38 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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Sportson öppnar i Gränbystaden Galleria. Foto Johanna Åkerberg Kassel. 
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