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Nu invigs nya A6…
... och det blir världens fest. I dagarna fyra, mellan 26 och 29 oktober fylls A6 med artister,
dansshower, gatumusikanter, amerikanska fotbollsspelare, mexikanska dödskallar, karnevaler,
levande statyer, geishor, gospelkörer, Bollywoodinspirerande framträdanden och youtubers.
På lördagen knyts det röda bandet och den nya delen invigs officiellt.
Feststämningen kommer vara genomgående och påtaglig redan vid ankomst. Under invigningsdagarna välkomnas du
i entréerna med röd matta och uppklädda värdar. Väl inne finns mingelväggar med fotografer som fotar entusiastiska
besökare. De nya restaurangerna och caféerna som är huvudnyheten för den nya delen erbjuder spännande smaker
från hela världen.
– Vi vill med pompa och ståt markera en ny epok för A6. Tanken är att skapa dagar fyllda med intryck och
upplevelser såväl som med aktiviteter där besökarna själva kan delta. Du kommer exempelvis kunna tillverka din
egen karnevalmask, pyssla med origami, delta i en spännande skattjakt med fina priser och erbjudanden, fläta
håret, få ansiktet målat och armen hennatatuerad. Aktiviteter som är kul för hela familjen och en hyllning till
variationen. Det kommer även delas ut respass med erbjudanden och tävlingar där man bland annat kan vinna en
weekendresa, säger Anette Lindblad, marknadsansvarig för A6 Center.
Förutom att fira invigningen lanseras en helt ny logotyp och namnuppdatering. Det kommer även bli avtäckning av
Jönköpings största gatukonstverk.
– Vi vill markera att nya A6 inte bara är ett
köpcentrum i Småland, utan ska bli en destination
med variation och influenser från hela världen.
Att vi vill ta världen till Jönköping och Jönköping
till världen, säger Alexander Sundberg, chef för
fastighetsutveckling på tjänstepensionsbolaget
Alecta som äger och utvecklar A6 Center.
Den observanta besökaren kommer också kunna notera
ledtrådar om framtida etapper. Invigning är trots allt
bara en början på en lång och spännande resa. Inte bara
för A6, utan för hela Jönköping och regionen.
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