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Asecs etapp 1 byggs om i tre deletapper, den första med tonvikt på mat, dryck och dagligvaror som öppnade den 
26 oktober 2017. Etapp 1B öppnas den 25 oktober 2018 och den tredje, och sista etappen ska vara klar hösten 
2019. Målet med nya Asecs är att lyfta attraktionskraften för hela A6-området, bli ett alternativ till storstaden, 
stärka sin position i regionen samt bli ett bra komplement till stadskärnan vilket medför att man på sikt stärker 
hela Jönköping som shoppingdestination. Läs mer: asecs.se 
 
	

Nu fortsätter resan mot världens 
variation – ny etapp och nya butiker  
 
Asecs fortsätter resan mot en variation av världen och den 25 oktober 2018 öppnar 
ytterligare en ny shoppingdel i anslutning till den del som öppnade portarna hösten 
2017. Tio butiker flyttar i höst till nya lokaler i denna del och Jönköpingsborna får 
bekanta sig med de för Asecs nya koncepten Cubus, Cassels och Best of Brands som alla 
öppnar varsin tvåplansbutik.  
 
– Det känns väldigt roligt att vi kan göra plats och bredda vårt utbud ytterligare med 3 nya 
modebutiker som under lång tid varit efterfrågade av våra kunder. Dessutom blir det förstås 
en inspirerande nystart för våra befintliga butiker som flyttar från sina nuvarande lokaler till 
nya säger Lars Bröms, centrumchef på Asecs. 
 
Den nya delen uppgår till 6 300 kvm uthyrningsbar yta och innehåller moderna butikslokaler 
med samma höga rymd som i den tidigare etappen. Därtill öppnar en ny entré mot IKEA-
sidan med samma imponerande utförande som den i tidigare etapp. Arkitekturen är urban och 
uttrycksfull och för tankarna till en livfull tågstation någonstans i världen.  
– Det är med stor stolthet vi nu ser att förverkligandet av vår satsning på Asecs når ytterligare 
en milstolpe och att vi kan konstatera att slutprodukten blir precis så bra som vi hoppats och 
trott, samt att det stora intresset för att etablera sig hos kvarstår säger Alexander Sundberg, 
Chef för Fastighetsutveckling på Alecta som äger och utvecklar Asecs.  
 
De butiker som är klara för inflyttning i den nya delen är: Cubus, Cassels, Best of Brands 
(tidigare Fribergs), Naked Juice Bar, MQ, Joy, IEMS, Brothers, Panduro och Lyko. 
Men resan fortsätter med fler etableringar, med sikte mot en helt ny shoppingvärld hösten 
2019. 
 
För ytterligare information, kontakta gärna: 
Lars Bröms    Alexander Sundberg 
Centrumchef Asecs   Chef Fastighetsutveckling Alecta 
0766-34 20 26   08-441 64 64 
lars.broms@newsec.se   alexander.sundberg@alecta.com 
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