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TILL ALLA IMORGONPIGGA I UPPSALA
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad, med målet att  
skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. 

Vill du arbeta med oss för en bättre imorgondag?  
Se om vi har tjänsten för dig på tyrens.se

Elite Hotel Academia
Välkommen till Uppsalas nya mötesplats
• 198 hotellrum • 10 mötes- och eventlokaler upp till 250 personer 
• Gastropuben the Bishop Arms • Miss Voon – restaurang med  
skybar • Gym och bastu • 18 minuter från Arlanda • Centralt läge  
vid stationen • Miljöcertifierad av Green Key
Suttungs Gränd 6, Uppsala • Tel 018-780 99 00 • www.elite.se

Mercodia AB
Mercodia är ett Uppsalabaserat biotechföretag som utvecklar,  
producerar och marknadsför antikroppsbaserade tester,  
samt bedriver uppdragsservice inom diabetes, hjärtkärlsjukdom  
och fetma.
Sylveniusgatan 8A, 754 50 Uppsala  •  Tel 018-57 00 70   
When Accuracy Matters – www.mercodia.com

Världsledande diagnostik för bättre hälsa
Thermo Fisher Scientific kombinerar över 40 års erfarenhet med  
banbrytande teknologi för blodtestsystem som hjälper vården att  
ställa bättre diagnoser inom områdena allergi, astma och auto immuna  
sjuk domar. Våra resultat kan leda till effektivare behandling och att 
patienten känner sig säkrare i vetskapen om hon har en allergi eller inte.  
Våra produkter exporteras till fler än 3000 laboratorier i över 70 länder.

Galderma 
Galderma är ett life science-företag inom Nestlé Skin Health som till handa-  
håller produkter för hudvård. I Uppsala finns Galdermas globala center  
för estetiska och korrigerande behandlingar, med ledande varumärken  
som Restylane® och Sculptra® i produktportföljen. Här arbetar 500  
personer med innovation, tillverkning, marknadsföring och försäljning.
www.galderma.com

Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA 
och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på 
egen drug delivery-teknologi. Den egna produkten Zubsolv® för underhålls-
behandling av opiatberoende är sedan 2013 lanserad på den amerikanska 
marknaden. Orexo grundades 1995 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
Tel 018-780 88 00  •  www.orexo.se  •  Twitter, @orexoabpubl  •  LinkedIn

Fresenius Kabi AB 
Vi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat  
på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.  
Under mottot ”Caring for Life” sätter vi människan i centrum,  
som patient, kund och medarbetare.

Tel 018-64 40 00  •  www.fresenius-kabi.se

GE Healthcare
GE Healthcare arbetar för att öka kunskaperna om sjukdomar 
och dess orsaker så att diagnostik och behandlingsmetoder  
blir mer effektiva. GE Healthcare i Uppsala tar fram produk-
tionslösningar för tillverkning av biotekniska läke medel,  
samt laboratoriesystem till forskningsinstitut och universitet. 
www.gehealthcare.com

Länsstyrelsen i Uppsala län
Vi arbetar för länets utveckling, alla människors lika rättigheter,  
välmående djur, en blomstrande landsbygd, en natur för alla 
och en hållbar tillväxt.

Besök oss på Bäverns gränd 17 eller 
www.lansstyrelsen.se/uppsala

Välkommen till Uppsala universitet!
Utbildning, forskning och innovationer bidrar till en bättre värld. 
Över 100 utbildningsprogram och 2 000 kurser att välja bland. 
Konserter, utställningar och öppna föreläsningar för en bred publik.

Tel 018-471 00 00  •  www.uu.se

Tillsammans hjälper vi människor att se bättre

AMO UPPSALA AB, Johnson&Johnson Vision
Vi arbetar med produkter som kan förbättra livskvaliteten för 
människor. På anläggningen i Uppsala sker detta genom produktion  
av Healon, ett hjälpmedel som används vid gråstarroperationer.

Tel 018-16 67 00  •  www.jnjvc.com

SLU – Science and education for sustainable life
SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska  
naturresurserna och om hållbar utveckling av både städer och lands-
bygd. Vi har några av landets mest eftertraktade universitetsutbild-
ningar, till exempel landskapsarkitekt, veterinär och agronom. SLU:s 
moderna campus Ultuna hittar du i södra Uppsala. Välkommen!
Tel 018-67 10 00  •  www.slu.se

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
SVA – en expertmyndighet med beredskapsuppdrag

Tel 018-67 40 00  •  www.sva.se  •  sva@sva.se

FRISKA DJUR – TRYGGA MÄNNISKOR

© Inceptum Media AB  •  www.inceptummedia.se
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Biotopia
Biologiskt museum i Vasaparken

Tis-fre 9-17, lör-sön 11-17
(Sommartid tis-sön 11-17) 

Fri entré!
Tel 018-727 63 70
www.biotopia.nu 
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Fredens Hus 
Ons-fre 15-18, lör-sön 12-16 
(Sommartid ons-sön 12-17)

Fri entré!
Uppsala Slott, ingång A2  

Tel 018-50 00 08
www.fredenshus.se

Uppsala Konsert & Kongress
Ligger vid Vaksala torg  

ca 200 m från Resecentrum.
Tel 018-727 90 00 

www.ukk.se
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3 min från Resecentrum
Kungsgatan 53

Biljetter 018-14 62 00
www.uppsalastadsteater.se
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Uppsala konstmuseum
Modern och samtida konst.  

Uppsala slott, ingång E  
Tis-sön 12-16, tors 12-20,   
18/6-12/8 mån-sön 12-16.  
Reception, butik och café  
öppnar 11.30. Fri entré.  

Tel 018-727 24 82 
uppsalakonstmuseum.se
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Upplandsmuseet
Länsmuseum för Uppsala län 

Tis-sön 12-17  
Fri entré! 

S:t Eriks torg 10 
Tel 018-16 91 00 

www.upplandsmuseet.se
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Gamla Uppsala museum
Ett stenkast från de  

mäktiga kungshögarna
Öppet dagligen (april-september)

mån, ons, lör och sön (oktober-mars)
www.raa.se/gamlauppsala
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Sveriges geologiska undersökning
– geologi för ett hållbart samhälle
SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten. 
Vi möter samhällets behov av geologisk information. 
Vi finns på Villavägen 18. Varmt välkommen!  
Tel 018-17 90 00  •  www.sgu.se

UPPSALA GARNISON

Välkommen till Uppsala
Information om Uppsala kommun: 
Kommuninformation, Stationsgatan 12, tel 018-727 18 10 
Kommunens växel, tel 018-727 00 00 
www.uppsala.se
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Stadsbiblioteket
Böcker, tidskrifter, filmer, spel,  

utställningar, trådlöst nätverk och café. 
Svartbäcksgatan 17   

Tel 018-727 17 00 
www.bibliotekuppsala.se
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Luftstridsskolan, LSS, Garnisonchef

Försvarsmaktens underrättelse- och  
säkerhetscentrum, FMUndSäkC

Försvarsmaktens logistik, FMLOG

2

10

24

27

Biotage
Biotage erbjuder lösningar inom analytisk och organisk kemi  
till vetenskapliga institutioner och företag verksamma inom  
bla miljö, läkemedels- och livsmedelsindustrin. I Uppsala har  
vi vårt huvudkontor samt forskning och utveckling.
Vimpelgatan 5, Uppsala • Tel 018-56 59 00 • www.biotage.com
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Livsmedelsverket
Besöksadress: Hamnesplanaden 5, Uppsala  •  www.livsmedelsverket.se

Uppsala BIO
Uppsala BIO arbetar för en starkare life science-sektor.  
Life science-sektorn arbetar för friska människor, friska djur 
och frisk natur.  
Vart femte Uppsala-jobb är ett life science-jobb. 

www.uppsalabio.se
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Akademiska sjukhuset
På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och omvårdnad 
av högsta kvalitet. Oavsett av vilken anledning du besöker oss, 
hoppas vi att du känner dig varmt välkommen.

Tel 018-611 00 00  •  akademiska.se  •  facebook.com/akademiska 

Läkemedelsverket
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42 (Uppsala Science Park) 
Tel 018-17 46 00  •  www.lakemedelsverket.se

UPPSALA TURISTINFORMATION
Vi guidar dig genom Uppsalas aktiviteter, aktuella evenemang, kända besöksmål 
och smultronställen. Ta kontakt med våra Turistinformatörer eller besök någon av 
våra många InfoPoints. Hitta aktuella uppgifter på www.destinationuppsala.se

UPPSALA TOURIST INFORMATION
Contact our experienced Tourist Information Guides or visit one of our many InfoPoints to learn 
more about Uppsala’s well-known sights, hidden gems, current events and activities on offer. 
Contact details and InfoPoints are found at www.destinationuppsala.se
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Skattkammaren
Museum i domkyrkans torn

Mån-lör 10-16, sön/helgdag 12.30-16 
Tel 018-430 36 30 

svenskakyrkan.se/uppsala/skattkammaren   
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Doxa AB 
Doxa är ett uppsala baserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar, 
marknadsför och säljer biokeramiska dentalprodukter. Ceramir® 
Crown & Bridge, ett biokeramiskt fastsättningscement för kronor 
och broar, är den första i en rad av unika produkter från Doxa.

För mer information se www.doxa.se och www.ceramir.se

Ceramir® Crown & Bridge  
Biokeramiskt fastsättningsmedel

doxa-bild.indd   2 2011-06-29   15.32
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Recipharm Uppsala AB
Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och aktiva 
substanser samt farmaceutisk produktutveckling. 
Koncernen har cirka 3 500 anställda. Recipharm i Uppsala är 
en global kontraktstillverkare av läkemedel och har idag ca 200 
anställda personer. Vi är i ett mycket spännande utvecklingsskede.
Tel 018-164000  •  www.recipharm.com
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Inceptum Media
Denna Informationstavla är producerad av Inceptum Media AB.

För bokning av plats på våra informationstavlor, kontakta oss: 
Tel 040-692 54 20, info@inceptummedia.se      

www.inceptummedia.se

Information


