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Danske Bank i Uppsala yttar till
moderna lokaler i nya Studenternas
I slutet av november i år flyttar Danske Bank i Uppsala till moderna
lokaler vid den nya mötesplatsen vid Studenternas. Den klassiska
bankmiljön byts mot avkopplande lounger, separata arbetsytor för
rådgivarna och den senaste tekniken. Danske Bank blir då den
enda banken i ett expansivt område i centrala Uppsala som
utvecklas av den kommunala fastighetsägaren Sportfastigheter.

– Vi gör stora investeringar i Uppsala för att möta kunderna i en
mer modern och professionell bankmiljö. Det ligger också helt i linje
med bankens arbete kring hållbarhet. Våra rådgivare använder allt
fler tekniska lösningar i kontakten med kunderna, t.ex. emöten där
vi delar skärm med kunden, säger Maria Fors, kontorschef Privat
på Danske Bank i Uppsala.

Studenternas – Uppsalas nya mötesplats med anor
Efter 22 år i en ganska anonym del av Uppsalas stadskärna går
flytten i slutet av året till Studenternas, en anrik och vacker plats
som alla i staden känner till. Cirka 900 kvadratmeter byts då ut
mot mer effektiva lokaler på 500 kvadratmeter.

–Det här är ett nytt kapitel för Danske Bank i Uppsala och vi är den
enda banken som flyttar till den nya arenan. Studenternas är en
innovativ miljö och Uppsalas akademiska centrum. Vi flyttar in på
sjätte våningen och kommer att få en fantastisk utsikt över slottet,
domkyrkan och de centrala delarna av staden Det är en mötesplats
som andas sport och hälsa och vi vill finnas där människor möts,
säger Peter Löwenborg, kontorschef Företag på Danske Bank i
Uppsala.

Den kommunala fastighetsägaren Sportfastigheter bygger rejält vid
idrottsarenan Studenternas mellan Akademiska Sjukhuset och
Fyrisån. Förutom en ny fotbollsarena för 10 000 åskådare
kommer man att skapa ett helt nytt torg – och en helt ny
mötesplats med café, butiker och kontor.

Det är oerhört roligt och utmanande att bygga en ännu större
mötesplats mitt i stan, till på köpet i vårt finrum vid ån och
Stadsträdgården. Med närmare 10 000 kvm kommersiella lokaler
fogar vi samman stad, park och idrott säger Magnus Lohe, chef
marknad och affärsutveckling på Sportfastigheter.

Många Uppsalabor rör sig i området
Utanför kommer det att finnas besöksparkering och bara 10
minuters gångväg bort ligger Stora Torget och Centralstationen.
Varje dag sker cirka 10 000 gång och cykelpassager och hela
33 procent av Uppsalas kollektivtrafik går förbi på Sjukhusvägen.
På Akademiska sjukhuset intill arbetar 8 000 anställda.

Bland de övriga hyresgästerna i fastigheten finns företag som
Prohelia företagshälsa, Naprapatklinik 018, C Rad, Nordic
Wellness och hyresvärden Sportfastigheter.

– En modern bank behöver inte sitta i butiksläge där kunden
kommer in från gatan. När allt fler vill sköta sina bankkontakter via
emöten behöver vi anpassa oss och satsningen i Uppsala är helt
rätt i tiden, säger Maria Fors.

