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Flera nya butiker väljer Mobilia i Malmö  
 

Mobilia i Malmö fortsätter att stärka sitt utbud av butiker och 
restauranger. Under februari och mars öppnar fem nya butiks- och 
restaurangkoncept och i augusti gör det framgångsrika mode-
företaget Best of Brands inträde i Mobilia med sin första butik utanför 
Stockholm.  
 
Under flera år har Atrium Ljungberg stegvis omvandlat Mobila i Malmö från att vara ett 
traditionellt köpcentrum till att bli ett levande stadskvarter och inspirerande mötesplats. I 
slutet av september 2013 öppnade ett fyrtiotal nya butiker och restauranger i en unik inne- 
och utemiljö och nu kan Mobilia presentera ytterligare nya butiker. Dimoda (presenter, 

inredning, blommor) och Rituals (skönhetsvård för hem & kropp) öppnade redan i slutet 
februari. Den 21 mars öppnar restaurangföretaget Taco Bar med sin första etablering i 
södra Sverige. Dessutom slår Yves Rocher (kosmetik och hudvård) och Skopunkten upp 
portarna i slutet av mars.  
  
I slutet av augusti får Mobilia ytterligare ett unikt tillskott i form av det familjeägda 
modeföretaget Best of Brands. Best of Brands har ett multibrandkoncept med ett drygt 
hundratal starka varumärken för män och kvinnor och driver idag fyra framgångsrika 
butiker i Stockholm samt en e-butik. Den nya butiken i Mobilia blir företagets första utanför 
Stockholmsområdet som kommer att följas av en etablering i Jönköping. 
 
- Malmö är en spännande stad med den mest kontinentala känslan i Sverige och vi ser att 
det finns utvecklingsmöjligheter för ett multibrandkoncept här. Vi gillar Mobilia som 
handelsplats, den ger en sympatisk känsla och har en stark karaktär. Mobilia påminner 
mycket om Sickla Köpkvarter i Nacka där vi har funnits sedan 2005, säger Lars Rabenius, 
vd på Best of Brands. 
   
- Vi upplever ett stort intresse för Mobilia, trots en tuff konkurrens inom detaljhandeln i 
Malmö. Vår ambition har varit att hitta unika koncept och det har vi lyckats med - både 
Best of Brands och Taco Bar tillför något nytt till Malmö. Vi är verkligen glada och stolta 
över de nya butikerna. De betyder mycket för helheten i Mobila, kommenterar Anders 
Murmark, marknadsområdeschef för Atrium Ljungberg i Mobilia.  
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För ytterligare information kontakta: 
Anders Murmark, marknadsområdeschef Mobilia, Atrium Ljungberg  
040-672 82 91, anders.murmark@atriumljungberg.se 
 
Thomas Fjellström, retail manager, Best of Brands  
0709-568 590, tf@bestofbrands.com 
 
 

Mobilia är Malmös äldsta och Skånes näst största köpcentrum med 9,5 miljoner besökare årligen. Mobilia öppnade för handel 

1968 i lokaler som tidigare inhyst Malmös största textilfabrik. Det nya Mobilia har växt till 60 000 kvm för handel, service, hälsa 

och kultur och 260 hyreslägenheter. Omvandlingen från köpcentrum till ett levande stadskvarter och del av den växande 

innerstaden har skett i flera etapper och blev klar hösten 2013. www.mobilia.se 

 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och 

utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i 

Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med 

omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning. www.atriumljungberg.se 
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