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ÅTER BOSTÄDER I ”SKANDALHUSET”
När Uppsala universitets förvaltningsorganisation flyttar ut ur huset i höst är
planerna att påbörja omvandlingen av
det pampiga och vackra ”Skandalhuset”.
Meningen är att det istället för kontor
ska bli 50 st nya lägenheter som beräknas
bli klara för inflyttning år 2020. Läget är
perfekt så är du intresserad är det hög tid
att ställa sig i bostadskön som du hittar på
vår webbsida www.uaf.se
Skandalen bakom Skandalhuset ska ha
bestått i att när huset uppfördes, med stora
paradvåningar, så hade man fräckheten
att bygga huset högre än universitetshuset
på andra sidan gatan. Huset byggdes av
grosshandlare Beskow mellan 1906 och
1910 efter ritningar av arkitekterna
Victor Dorph och Anders Höög.

TACK FÖR HJÄLPEN!
I dagarna avslutas en stor kundundersökning bland våra boende där många av våra
hyresgäster har medverkat i telefonintervjuer och delat med sig av sina synpunkter.
Vi vill tacka alla som deltagit i undersökningen och ser fram emot att ta del av
resultatet för att bli ännu bättre på att ta
hand om våra boendes önskemål. Tack för
att ni hjälper oss att bli bättre!

LEDIGA LOKALER
På vår hemsida hittar du en lista på
lediga lokaler. Läs mer på vår hemsida
www.uaf.se och kontakta oss om du
är intresserad och vill titta närmare på
någon av lokalerna.

VÄLKOMNA!
Intresset att hyra lokal hos oss på Uppsala
Akademiförvaltning är stort från företag
och organisationer. Kul tycker vi och
hjälper gärna till att anpassa och ordna
så lokalerna passar riktigt bra. Extra
välkomna till våra nya hyresgäster: Folktandvården, Imint, 1177, Företagarnas
Revisionsbyrå, Connectel och Upplandsmuséets kontor. Se alla våra fastigheter
och lediga lokaler på www.uaf.se

Så här ser arkitektens senaste förslag ut.

NY FILMSTAD I UPPSALA
Planeringen fortsätter för SF:s nya
Filmstad i kvarteret Plantan som ligger i
hörnan Klostergatan och Dragarbrunnsgatan. Detaljplanen hoppas vi vinner laga
kraft under hösten 2017. Ett beslut som i
såna fall innebär byggstart första kvartalet
2018.

- En ny Filmstad här kommer att bidra
till att hela Uppsala city blir mer levande
och attraktivt. Förutom en ny Filmstad
kommer det också att bli restauranger,
caféer och en inbjudande takterrass, säger
Torbjörn Axelsson, fastighetschef Uppsala
Akademiförvaltning.
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Ny hub för
startups
BASE10 är en ny mötesplats för idéer
och startup-bolag i Uppsala. Här kan
framtidens företagare nätverka, jobba
tillsammans, hämta inspiration och
utveckla sina idéer. Lokalerna ligger
på Klostergatan 10 och här finns både
stora öppna lounger där man utan att
behöva betala något kan slå sig ner och
jobba. Här finns också arbetsplatser
och egna rum att hyra för den som vill.
BASE10 har också en stor eventsal som
används flera gånger i veckan.

Uppsala det självklara valet
- Med BASE10 skapar vi förutsättningar
för duktiga innovatörer och entreprenörer att välja Uppsala för att utveckla sina
idéer. BASE10 är en mötesplats som varit
i gång i fem månader. Vi har 220 medlemmar som sitter här och arbetar. Vårt
mål är att skapa en global hub, en coworking place för tech startups i Uppsala
på samma sätt som sker på andra platser
runt om i världen. Vi vill att talanger och
innovatörer ska stanna kvar i Uppsala
och också erbjuda innovatörer från andra
städer och länder en självklar plats här
att utveckla sina idéer. Uppsala är en
tillräckligt stor stad med akademisk tyngd
och kan erbjuda en kreativ mötesplats för
startup-bolag, säger Jason Dainter som
tillsammans med Kristofer Klerfalk är
initiativtagare och grundare av BASE10.

NY FASTIGHETSSKÖTSEL
Sodexos uppdrag för vår fastighetsskötsel
kommer att avslutas den 30 september.
Istället har Fastighetssnabben anlitats för
samma uppdrag. Mer information om
detta kommer under hösten.

TOMTER TILL SALU
I VÅRDSÄTRA
Snart är det dags för Etapp 3 i Vårdsätra.
Aktuella försäljningar finns att läsa på
www.uaf.se

Jason Dainter, BASE10

1000 kreativa kvadratmeter
Med ett bra korttidskontrakt med
Uppsala Akademiförvaltning kunde verksamheten snabbt byggas upp och komma
igång. I början av nästa år behöver
BASE10 hitta nya lokaler eftersom det
stora huset på Klostergatan ska ge plats
för nya SF Filmstaden.
- Tack vare Uppsala Akademiförvaltning
fick vi direkt tag på en perfekt lokal. Vi
hyr cirka 1000 m2 och har på kort tid
haft möjlighet att skapa rätt miljö och

visat att det fungerar. För oss är läget
avgörande. Det måsta vara nära till caféer
och lunchrestauranger och inte ta mer än
5-10 minuter att ta sig till stationen. Vi
har fullt fokus på att utveckla BASE10
och är övertygade om att vi kommer att
hitta en ny lokal som passar oss, säger
Jason Dainter, BASE10.
Läs mer om BASE10, se videos och intervjuer med några av de innovativa startupbolagen på BASE10:s sida på Facebook.

TIPSA OSS
Vad vill du läsa om här i nyhetsbrevet? Tipsa oss gärna om
ämnen, personer eller annat som du vill att vi skriver mer
om. Mejla dina tips till oss på info@uaf.se

SOMMARTIDER
Från och med måndag den 15 maj till och med
den 8 september har Uppsala Akademiförvaltning
sommartid. Kontoret är öppet vardagar 08.00–16.00,
lunchstängt 11.45-12.30. Från och med den 17 juli
till den 4 augusti är kontoret stängt.

Vi önskar trevlig sommar!
Uppsala Akademiförvaltning, Box 121 · 751 04 UPPSALA
Tel 018-471 75 00 · info@uaf.se

www.uaf.se

