
välkommen 2014!



Här blir vardagen  
lite roligare!

vi Har tänkt på dig!

gränby för Hela familjen

1971
Gränby Centrum

2008
Södra entrén

2011
Östra entrén

2012
Västra entrén

2014–2017
Gränby Köpstad

Gränby Köpstad + Gränby Centrum. Nu tar vi nästa steg, totalt 100 000 kvm handel i Gränby.

gränby centrum
En destination för  

shopping och möten

gränby köpstad
En destination för  

inköp och inspiration

Vissa saker måste man. Storhandla. Köpa 

nya stövlar till barnen. Hitta en ersättare 

till tvättmaskinen som plötsligt gav upp. 

Och med endast ett par skälvande bitar 

kvar på vardagspusslet inser man att det 

finns ett pussel till. 

Så här ser verkligheten ut för många av 

våra kunder. Men när vissa ser pusslandet 

som en transportsträcka, ser vi det som 

livet självt. Och vi gör vad vi kan för att det 

ska bli både enklare och roligare att lägga.

Därför är vi glada och stolta över att pre

sentera planerna för nya Gränby Köpstad.

varmt välkommen!



det Här är gränby köpstad
Gränby Köpstad är ett sammanhängande handelsområde 
som kompletterar utbudet på Gränby Centrum. Butiks
mixen kommer att bestå av spännande butiker som 
inspirerar och gör vardagen lite enklare för människor. 
Attraktions kraften för området kommer att öka med det 
större och bredare utbudet och de två handelsplatserna 
kommer att locka hit många besökare.
 Fullt utbyggd kan Gränby Köpstad rymma 30 till 40 ak
törer på en yta om totalt ca 50 000 kvm. Det skulle kunna 

fakta
 
• Lätt att ta sig hit

• Bekvämt

• Överblickbart

• Goda trafiklösningar

• Anslutning till E4:an

• Nära Gränby Centrum

innebära cirka 700 nya arbetstillfällen, utöver de cirka  
1 100 som redan finns i Gränby Centrum. Målet är också att 
Gränby Köpstad ska bli en miljöcertifierade handels plats.
 Gränby Köpstad kommer att certifieras i BREEAM som är 
världens mest använda miljöcertifieringssystem. Byggnaderna 
bedöms bland annat utifrån energianvändning, inomhusklimat, 
vattenhushållning, avfallshantering samt påverkan på närmil
jön. Hur de ligger i förhållande till allmänna kommunikations
medel har också betydelse.



uppsala ocH gränby väXer
Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer. 
Köpkraften förväntas växa med 110120 Mkr/år de 
närmaste åren.
 Gränby Köpstad blir porten till nordöstra Uppsala, 
snart en av stadens mest expansiva delar. Strategiskt 
placerat vid E4:an och därmed inte bara lättillgängligt 
för Uppsalabor, utan även för boende i andra delar av 
kommunen och kringliggande kommuner.
 Att hantera trafiken på ett bra sätt har funnits med 
i utbyggnadsplaneringen från dag ett. Förutsätt

ningarna är mycket goda för bra lösningar jämfört med 
när trafiken ökar på platser som inte är anpassade för 
många besökare. Vi har även en dialog med Kollektiv
trafikförvaltningen UL för att säkerställa effektiva 
bussförbindelser till området.
 För närboende ska det vara enkelt att ta sig hit både 
till fots och med cykel och vi samarbetar med Uppsala 
kommun för att säkerställa att gång och cykelvägar 
finns till och från samt inom området.



Huvudstadsregionen väXer:
Europas mest expansiva region växer med 
800.000 invånare de kommande 20 åren.

mälarregionen väXer:
Från ca. 2,5 till 3,1 miljoner invånare 2030.
”Stockholm växer med två SLbussar om dagen”.

uppsala väXer:
Från 195.000 till 240.000 invånare 2030.
”Uppsala växer med två ULbussar i veckan”. 

gränby med omnejd väXer:
Från 47.000 till 62.000 invånare 2030.
”Gränby växer med en ULbuss i månaden”. 

gävle

västerås

uppsala norrtälje

stockHolm

ÖRBYHUS

GIMO

SKYTTORP

ALUNDA

RASBO

VATTHOLMABJÖRKLINGE

BÄLINGE

GRÄNBY

UPPSALA

STORVRETA

KNUTBY EDSBROALMUNGE

ÖRSUNDSBRO

ENKÖPING

KNIVSTA

MÄRSTA

JÄRLÅSAHEBYSALA

ÖSTERBYBRUK

TIERP



några tankar 
från framtiden  
– vår vision 2025

gränby centrum
45 000 KVM HANDEL

uppsala arena



Välkommen till Gränbystaden 2025. Uppsala har fortsatt sin starka expansion och är 
snart uppe i 240 000 invånare. Gränby har varit en stor del i den snabba utvecklingen, 
från att tidigare ha legat i utkanten av Uppsala till att vara en nytänkande, miljösmart 
och expansiv stadsdel i storstaden Uppsala.
 Gränbystaden har utvecklats till ett slags andra city, där de två handelsplatserna 
tillsammans med Östra Sala Backe, Gränby Arena och Gränby Sportfält är ett starkt 
alternativ till Uppsala City.
 Satsningarna på denna del av Uppsala har fått hela östra staden att blomma ut.

gränby köpstad
50 000 KVM HANDEL

GRÄNBYStAdeN



från tegelbruk 
till köpstad

”vi skapar levande mötesplatser  
för människor, handel och affärer”

Det var när leran tog slut och tegelbruket i Fålhagen  
revs som verksamheten flyttades till det nyuppförda 
fullautomatiska bruket i Brillinge. Året var 1948 och 
Waksala Tegelbruk blev norra Europas modernaste  
anläggning. Slutet för tegelbruket kom 1972 då 
60talets miljonprogram kon kurrerat ut teglet  
med den billigare, smidigare be t ongen. Uppsalas 
sista tegelbruk stängdes 1984.
 I Gränby Köpstad finns teglet representerat i den 
nya gestaltningen som konstinslag och del av fasa
den. Vi tänker så klart också föra vidare historien  
om tegelbruket.

Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verk
samhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som 
vistas där. Vår målsättning är att skapa levande miljöer som vi vill och kan 
vistas i, idag och i morgon. Vår huvudinriktning är handel och kontor men 
våra miljöer rymmer också boende, kultur, service och lärande.

KUNDERKOMMUNER
SAMARBETSPARTNERS 

INTRESSANTER

Vill du Veta mer  
om Gränby Köpstad?  

Kontakta Daniel Kvant Suber,  
på 08615 89 91 eller  
daniel.kvantsuber@ 
atriumljungberg.se


