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Realgymnasiet flyttar till nya lokaler i
Uppsala
Lärande i Sverige har nyligen tecknat ett nytt hyresavtal med
fastighetsbolaget Klövern i Uppsala. Det nya avtalet medför att
Realgymnasiets undervisning i staden samlas till en och samma fastighet
samt modernare och mer anpassade ytor för undervisningen.
-Vi ser verkligen fram emot att flytta. Vi får all vår verksamhet inom samma
lokaler och de kommer också att vara bättre anpassade efter vår verksamhet
med bland annat djurrum, hundavdelning och stylistsalonger. En annan
positiv aspekt för elever och personal är att det kommer att finnas bättre

uppehållsytor och att lokalerna kommer anpassas efter modern undervisning,
säger Diana Åhlen, rektor på Realgymnasiet i Uppsala.
De nya lokalerna har en yta på knappt 1 800 kvm och inflyttning kommer att
ske under sommaren 2020. Lokalerna ligger i Boländerna, på
Kungsängsvägen 27. Flera busslinjer trafikerar närområdet och lokalen ligger
inom promenadavstånd från tågstationen.
-Det är mycket glädjande att vi har nya lokaler i Uppsala. Det här är slutet av
en längre period av lokalsök där vi äntligen nått i mål. Det bidrar till att vi nu
samlar hela vår verksamhet i samma fastighet på ett och samma plan.
Klövern har varit en trygg partner genom hela processen och tillsammans har
vi nu tecknat ett avtal som ger Lärande möjlighet att växa i en av Sveriges
största städer, säger Fredrik Ljung, fastighetschef på Lärande i Sverige.

-Vi tycker det är både roligt och jättespännande att få vara den som hjälper
Lärande att samla Realgymnasiet i Uppsalas utbildningar under ett tak i nya
ändamålsenliga lokaler. Kungsporten erbjuder ett tillgängligt läge med en
fantastisk, lummig innergård samtidigt som skolverksamheten kompletterar
Klöverns befintliga hyresgästmix, avslutar Jessica Wallström, kommersiell
fastighetsförvaltare på Klövern.

För mer information kontakta:
Fredrik Ljung, fastighetschef på Lärande i Sverige
E-post: fredrik.ljung@larande.se
Mobil:072-243 05 30

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av
Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att
bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB
som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB,
Magnetica Education och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara
stilbildare inom svensk skola.

Inom koncernen har vi dag cirka 850 medarbetare och driver 25 verksamheter
varav tre förskolor, sju grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från
Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så
många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att
utvecklas under skoltiden och i framtiden.
Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem
vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi
som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.
För mer information om oss besök gärna Lärande, Realgymnasiet
och Erlaskolan.
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