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Första delen av Asecs förändring sker i tre deletapper, den första med tonvikt på mat och dryck öppnade den 26 
oktober 2017. Den andra deletappen öppnas den 25 oktober 2018 och den tredje och sista deletappen ska vara 
klar hösten 2019. Målet med förändringsarbetet av Asecs är att lyfta attraktionskraften för hela A6-området, 
samt att tillsammans med stadskärnan stärka hela Jönköping som shoppingdestination. Läs mer: asecs.se 
 
	

Asecs - ny shoppingdel invigs 
 
Torsdagen den 25 oktober, strax före klockan tio på förmiddagen, sker den officiella 
butiksöppningen av Asecs nya shoppingdel. Under helgen den 27- 28 oktober blir det 
invigningsfirande för alla, ackompanjerat av gatukultur, musik, dans och influenser från 
världens pulserande gator och torg. 
 
Det har blivit dags att öppna ytterligare en ny del av Asecs, med helt nya, och redan kända 
butiker i nya lokaler. Butikerna öppnas redan på torsdagen men firandet sparas till helgen, 
då det bjuds på gatukonster och uppvisningar av alla slag. Besökarna kan uppleva parkour, 
BMX, skate, streetdance, magi, street art och ansiktsmålning. De yngsta bjuds på glass och 
för de lite äldre finns fina erbjudanden i alla butiker som nyöppnar: Brothers, Scorett / 
Håkanssons / Sneakers Corner, Joy, MQ, Calzedonia, Lyko, Panduro, Cassels, Cubus, Iems, 
Naked Juicebar, Björn Borg pop-up monter, Kahls The & Kaffehandel samt nya Seasons. 
– Vår ambition är att fortsätta skapa ett breddat och mer attraktivt butiksutbud för våra kunder 
med en blandning av lokala, nationella och internationella aktörer. Vi vill kunna överraska 
återkommande kunder såväl som att locka nya. Med öppnandet av nya entrén träder vår 
”inomhusaveny” fram med stor rymd och bredd, kiosker och fler mötesplatser som vi hoppas 
skapar liv och rörelse och inspirerar till möten, säger Lars Bröms, centrumchef på Asecs. 
 
Detta är invigningen av andra deletappen av Asecs-resan som pågått sedan två år tillbaka: 
resan mot en helt ny livfull och urban shoppingdestination för Jönköping och regionen. 
–Genom öppnandet av den andra deletappen kommer kunderna kunna uppleva byggnadens 
hela imponerande längd från parkeringen vid COOP till parkeringen vid IKEA där vi också 
öppnar upp en ny, maffig entré. Efter öppnandet startar genomförandet av nästa deletapp av 
det nya Asecs och den delen invigs hösten 2019, säger Alexander Sundberg, 
fastighetsutvecklingschef på Alecta. 
 
>> Press är varmt välkomna att bevaka den officiella butiksöppningen den  
25 oktober kl 09.40 (20 minuter innan allmänheten släpps in).  
 
För ytterligare information, kontakta gärna: 
Lars Bröms, Centrumchef Asecs 
076-634 20 26, lars.broms@newsec.se  
 
Alexander Sundberg, Fastighetsutvecklingschef Alecta  
08-441 64 64, alexander.sundberg@alecta.com 


