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Nu färdigställs och öppnar den
nybyggda shoppingdelen av Asecs.
Torsdagen den 24 oktober invigs nästa nya shoppingdel på Asecs. En shoppingdel
mellan entré A och B om ca 7 000 kvm med butiksnyheter såsom: Intimissimi, Ideal of
Sweden, Glitter och Synsam. Därtill öppnar ett flertal befintliga butiker upp i nya lägen
som omfattar totalt 21 butiker. Sammanlagt har nu under ett par år ca 29 000 kvm ny
yta färdigställts i etapp 1, innehållandes 50 butiker, restauranger och caféer i Asecs
södra del.
– Det är mycket glädjande att kunna presentera ytterligare fyra nya efterfrågade butikskoncept
tillsammans med att flera befintliga butiker öppnar i nya butikslägen. Bl. a kommer Åhlens
och Stadium storsatsa i sina kommande butikslägen vilket vi ser mycket fram emot. Sedan vi
startade år 2016 har Asecs trots omfattande byggnationer stadigt ökat omsättningen som nu är
högre än någonsin, vilket vi är mycket glada för. – Det känns väldigt bra att kunna ge våra
besökare en allt bättre shoppingupplevelse, säger Lars Bröms, centrumchef på Asecs.
Den nya shoppingdelen fullföljer det om- och nybyggnadsprojekt som startade under våren
2016, som gör att Asecs nu i den delen kan visa upp den imponerande byggnadskroppen i sin
helhet och erbjuda 29 000 kvadratmeter av moderna butikslokaler och ett inspirerande
restaurangtorg. Dessutom öppnas nu ca 300 parkeringsplatser åter upp vid områdena kring
entré B vilket kommer öka tillgängligheten betydligt till centrat.
- Det känns jätteroligt att vi nu kan se slutprodukten av nybygget och att vår vision gällande
arkitekturen och det kommersiella innehållet infriats med råge. Det är också härligt att nås av
det positiva mottagande vi fått från butiker, kunder m fl. Det ger oss trygghet nu när vi går
vidare med ytterligare moderniseringar utifrån samma koncept i resterande delar av Asecs,
säger Alexander Sundberg, Chef fastighetsutveckling på Alecta, som äger och utvecklar
Asecs.
De butiker som öppnar i den nya delen är: Intimissimi, Ideal of Sweden, Glitter, Synsam,
Åhléns, Stadium, Smart Eyes, Modern Nails, Stadium, Telenor, Tre, Cervera, Apoteket

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 öppnades den 25 oktober 2018 och den tredje, och sista etappen står klar den 24
oktober 2019. Målet med nya Asecs är att lyfta attraktionskraften för hela A6-området, bli ett alternativ till
storstaden, stärka sin position i regionen samt fortsätta vara ett bra komplement till stadskärnan vilket medför att
man på sikt stärker hela Jönköping som shoppingdestination. Läs mer: asecs.se
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