
 
 
Pressmeddelande 2021-04-21 

Gränbystaden växer med fler bostäder 
 
Atrium Ljungberg fortsätter att utveckla Gränbystaden i Uppsala och 
bygger nu fler bostäder i området. I april byggstartar Parkhusens 
andra kvarter med 98 lägenheter som planeras bli bostadsrätter. 
 
Gränbystaden har under de senaste åren utvecklats till en levande plats med kontor, handel, 
restauranger, bostäder, park och mötesplatser. Nu adderas ytterligare lägenheter till kvarteren 
Parkhusen som totalt kommer erbjuda cirka 300 bostäder, både hyres- och bostadsrätter.  
 
–  För oss är helheten viktig. Vi har utvecklat Gränbystaden under många år, från handelsplats till 
en levande stadsdel där människor vill bo, arbeta, handla och leva. I detta arbete är bostäder en 
viktig pusselbit och därför känns det väldigt roligt att vi nu utökar vårt bostadsbestånd, säger 
Thomas Levander, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Uppsala.  
 
Parkhusen kommer totalt att bestå av fyra kvarter som alla angränsar mot Gränbyparken. Från 
bostadsgårdarna blickar man ut över parken och beteshagarna som bara ligger några steg från 
ytterdörren.  
 
–  Bostäderna har ett unikt läge, mellan pulsen i gallerian och den grönskande parken. Här har 
man all service man kan tänka sig direkt utanför dörren och samtidigt nära till natur och 
rekreation, säger Ulrica Thelin, försäljningsansvarig för bostäder på Atrium Ljungberg.  
 
Om Parkhusen i Gränbystaden:  
Parkhusens första kvarter består av 44 hyresbostäder och är klart för inflyttning maj 2021. I det 
andra bostadskvarteret som nu byggstartar planerar man för 98 bostadsrätter som kommer att 
stå klara hösten 2023, därefter planeras ytterligare två kvarter att uppföras med cirka 150 
bostäder. I det sista kvarteret planeras även en förskola för Gränbystadens yngsta invånare.   
 
 



 
Foto: Parkhusen i Gränbystaden. Fotograf: Industriromantik 
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För mer information kontakta: 
Linda Wiman, affärsutvecklingschef bostad, Atrium Ljungberg, 070-664 02 05  
linda.wiman@al.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 48 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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