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Wallenstam hyr ut kontor till SBS 

Mitt i hjärtat av centrala Uppsala har Studentbostäder i Sverige, SBS, flyttat in i nyrenoverade 

kontorslokaler på Kungsgatan 47. Samma adress som Wallenstam sedan 2017 har sitt eget 

Uppsalakontor på. 

– Det är väldigt trevligt att välkomna SBS till nya fina kontorslokaler mitt i centrala Uppsala. Ett 

populärt område med ett fint utbud av allt man önskar runt hörnet i form av butiker, restauranger, 

stadsmiljö och närhet till det mesta, säger Ruby Resman, affärsområdeschef kommersiellt för 

Wallenstam i Stockholm och Uppsala. 

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting 

och högskolor på en rad högskolenära orter i Sverige. Prisvärda studentboenden av hög kvalitet står i 

fokus tillsammans med en helt digitaliserad hyreshantering. Ambitionen är att bli Sveriges största 

studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. 

–  En central, attraktiv adress, nära Centralstationen passar oss perfekt. Det läget tillsammans med 

fina, fräscha lokaler gjorde valet enkelt, säger Samira Mchaiter, förvaltningschef på Studentbostäder i 

Sverige. 

Wallenstam har varit verksamt i Uppsala sedan 2014 

och förvaltar i dagsläget drygt 500 lägenheter här. 

Just nu pågår byggnation av ytterligare 156 

hyresrätter i Rosendal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB, tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

www.wallenstam.se 

Studentbostäder i Sverige har flyttat in som nya grannar 

till Wallenstams Uppsalakontor på Kungsgatan 47. 

http://www.wallenstam.se/

