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SYSTEMBOLAGET
ÖPPNAR I KUNGÄLVS
NYA KÖPCENTRUM
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.
Systembolagets etablering blir tillsammans med redan klara Coop en del av det dagligvarukluster som skapas
i plan ett. Här kommer finnas en mix av stora och små aktörer med bland annat apotek, blommor och en
satsning på fisk och delikatesser.
Med Systembolaget och Coop klara för projektet går uthyrningsprocessen helt enligt plan. 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
med ett starkt helhetstänk kring restauranger och caféer.
Adapta Fastigheter ser hur visionen börjar ta form:
– Det är verkligen jätteroligt att ha Systembolaget på plats, säger Håkan Olsson, uthyrningschef Adapta
Fastigheter. Vi har stort tryck på lokalerna på alla tre plan och vi jobbar just nu med fullt fokus på att sätta
både en stark bredd och spännande spets i utbudet.
– När fler och fler hyresgäster nu blir klara ser vi hur den största handelssatsningen i Göteborgsregionen
på tio år börjar ta form, säger Charles Larsson, marknadschef Adapta Fastigheter. Köpcentret blir en del i
utvecklingen av Kungälvs nya stadskärna som tillsammans med det nya resecentrumet kommer att vidga
staden och öka Kungälvs attraktivitet att bo, arbeta i, samt besöka.
Adapta Fastigheter kommer under hösten att gå ut med mer information om projektet och presentera
ytterligare hyresgäster.

MER INFORMATION
Charles Larsson, marknadschef Adapta Fastigheter

Håkan Olsson, uthyrningschef Adapta Fastigheter

+46 706-55 66 67

+46 705-28 97 60

charles.larsson@adaptafast.se

hakan@adaptafast.se

PROJEKTET KONGAHÄLLA SHOPPING

Tidsplan:
Beräknas öppna våren 2019

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

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

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.

Investering:
Drygt 1 miljard SEK
Besökare:
Ca 5 miljoner besökare/år

ADAPTA FASTIGHETER
Adapta Fastigheter är ett Göteborgsbaserat
fastighetsbolag som är specialister på att skapa attraktiva
handelsplatser från grunden. Vårt ägande är lokalt och vår
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förvaltning är alltid långsiktig.
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