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Clas Ohlson och Kjell & Company kommer till 
Kongahälla Shopping 

 

Pressmeddelande 2017-09-12 

Kongahälla Shopping som öppnar i mars 2019 har gjort klart med ytterligare två tunga 

aktörer inom hem och fritidsområdet.  Avtal har tecknats med Clas Ohlson och Kjell & 

Company. 

Clas Ohlson som grundades 1918 finns i sex länder med fler än 200 butiker och hjälper sina kunder att 
lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem 
produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid.  
 

- Vi tror på Kungälv och Kongahälla Shopping. Det är en expansiv region och vi är övertygade 
om att vi kommer att få en bra framtid här. Vi ser fram emot att möta Kungälvsborna med  
personlig service och ett erbjudande som gör vardagen lite enklare, säger Fredrik Uhrbom, 
Sverigechef på Clas Ohlson. 

Kjell & Company startade sin första butik i Malmö 1990 och har idag 100 butiker i Sverige och 14 
butiker i Norge. Kjell & Company säljer alla former av hemelektroniktillbehör som behövs för att 
hemmets elektronik skall fungera på bästa sätt. Förutom ett brett sortiment med konkurrenskraftiga 
priser är kunskap och service bärande delar i konceptet. 

- I vår strategi ligger att ha butiker på de bästa handelsplatserna och dit räknar vi definitiv 
Kongahälla Shopping. Vi har i flera år varit intresserade av en etablering i Kungälv men först 
nu när Kongahälla utvecklas har vi hittat ett butiksläge som passar oss, säger Mikael 
Dahnelius, vd på Kjell & Company. 

Clas Ohlson och Kjell & Company tillsammans med tidigare kommunicerad Elgiganten är viktiga för 

totalupplevelsen av utbudet i Kongahälla Shopping. Med starka och tydliga varumärken inom 

respektive segment och som vänder sig till breda kundgrupper blir Kongahälla Shopping det naturliga 

besöksmålet för alla boende eller besökande till marknadsområdet. 

- Vi är glada över att Clas Ohlson och Kjell & Co vill etablera hos oss och delar vår bild om 

projektets utmärkta förutsättningar med det geografiska läget och det starka 

marknadsunderlaget, säger Håkan Olsson, Uthyrningschef på Adapta.  

Kongahälla Shopping blir ett regionalt köpcentrum i centrala Kungälv med plats för 100 butiker, 

verksamheter och service. Projektet är den största pågående satsningen på handel i 

Göteborgsområdet på över 10 år och omfattar ca 37 000 m2 uthyrningsbar yta. Byggarbetena 

påbörjades under sommaren 2016 och öppningen av centrat är planerat till mars 2019. 

I direkt anslutning till Kongahälla Shopping byggs det 900 lägenheter, förskola och ett nytt resecentrum. 

Över 10 000 boende har gång- och cykelavstånd till Kongahälla. Totalt i Kungälv byggs och planeras 

just nu för ytterligare 3600 nya bostäder. 
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Om projektet Kongahälla shopping: 

Tidsplan: Beräknas öppna våren 2019 

 

Yta: 37 000 kvm, c:a 100 butiker, restauranger  

och verksamheter 

 

Investering: Drygt 1,2 miljard SEK 

 

Besökare: c:a 5 miljoner besökare/år 

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i 

Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka 

hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex stycken handels- och kontorsfastigheter, med en 

total uthyrbar yta på ca 45 000 kvm och med ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor.  

Kongahälla Shopping AB ägs till lika delar av Adapta Fastigheter och Alecta. 
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