
Byggnationen av den idag största köpcentrumsatsningen i Göteborgsregionen har startat och uthyrningsarbetet 
är i full gång. Satsningen sker utmed E6:an, i centrala Kungälvs nya stadsdel Kongahälla. Här skapar Adapta 
Fastigheter en plats för shopping, mat, upplevelser och möten. 
 
H&M:s etablering i Kungälvs nya köpcentrum innebär modeföretagets första butik i staden. Med en butiksyta på 
2600 kvadratmeter och en fullkonceptsbutik som inkluderar sortimenten H&M Home och H&M Beauty kommer 
butiken att bli ett självklart huvudankare i köpcentrets modekluster. 

Ambitionen för projektet Kongahälla Shopping är att skapa en modern, urban och vibrerande plats där man kan 
umgås, shoppa och uppleva nya intryck. Köpcentret kommer att innehålla närmare 100 butiker och verksamheter 
för att kunna erbjuda ett komplett utbud med särskild tyngd på mode, Food & Beverage och service.

Adapta Fastigheter ser hur visionen börjar ta form:  
– Att påbörja ett samarbete med H&M är såklart jätteroligt, säger Håkan Olsson, uthyrningschef Adapta 
Fastigheter. Med en fullsortimentssatsning från ett av världens ledande varumärken inom mode och med många 
andra spännande koncept på gång in, visar vi att vi lever upp till den höga ambitionsnivå vi har med projektet. Nu 
ligger fokus på att sätta både en stark bredd och spännande spets i utbudet.  
 
Kungälvs kommun ser fördelarna med utvecklingen i staden:  
- Otroligt roligt att Kungälv äntligen attraherar H&M med bland annat H&M Home och H&M Beauty. Handel föder 
handel och tillsammans med de omkring 2000 nya bostäder som planeras i centrala Kungälv de kommande 
åren skapar vi nu en större och mer levande stadskärna. Det känns oerhört spännande, säger Miguel Odhner (S), 
kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.  

Adapta Fastigheter kommer kontinuerligt att gå ut med mer information om projektet och presentera ytterligare 
hyresgäster. Sedan tidigare är Systembolaget och Coop hyresgäster som kommunicerats. 

H&M ÖPPNAR  
STORBUTIK I KUNGÄLVS  

NYA KÖPCENTRUM

PROJEKTET KONGAHÄLLA SHOPPING

ADAPTA FASTIGHETER

En modern, urban och vibrerande plats för shopping inkl. allt 

som gör din dag värdefull. Köpcentret kommer att innehålla 

närmare 100 butiker och verksamheter tillsammans med ett 

starkt helhetstänk kring restauranger och caféer samt ett 

samlat koncept för hälsa och välbefinnande.

Tidsplan:  
Beräknas öppna våren 2019 

Yta:  
37 000 kvm, ca 100 butiker, restauranger  
och verksamheter 

Investering:  
Drygt 1 miljard SEK  

Besökare:  
Ca 5 miljoner besökare/år

Adapta Fastigheter är ett Göteborgsbaserat 

fastighetsbolag som är specialister på att skapa attraktiva 

handelsplatser från grunden. Vårt ägande är lokalt och vår 

förvaltning är alltid långsiktig.
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