
Visby Galleria lockar nya varumärken till Gotland
Visby Galleria i Östercentrum har genomgått en omvandling under de senaste åren. En rad nya butiker har etablerat sig –
merparten är varumärken som tidigare inte tidigare funnits på Gotland. I lördags flyttade Elit Sports Club in och gallerian är nu
så gott som full.

Sedan Nordika förvärvade Visby Galleria 2013 har en successiv förändring skett. En gedigen satsning på gallerians fasad har genomförts
under våren och sedan gymkedjan Elit Sports Club öppnade i lördags är gallerian nu så gott som full – endast källarvåningen är tom.

- Vi ser en utveckling där åretruntmarknaden är tillräckligt god för ett flertal varumärken, vilket gör att det finns goda skäl att etablera sig i
Visby, säger Andrew Taylor, fastighetschef, Nordika Fastigheter.

Som fastighetsägare i Visby vill Nordika vara med och bidra till en positiv utveckling av staden och åretruntutbudet på Gotland.

Även hyresgästerna är nöjda med omdaningen.

- Fasadförändringen har gett Teknikmagasinets butik ett helt nytt utseende och vi är mycket nöjda med den extra kund- och exponeringsyta
som skapats. Vi ser stora möjligheter till en fortsatt positiv utveckling för butiken och vi står redo att möta boende och tillresta i vår fina butik,
säger Lisen Pettersson, etableringsansvarig på Teknikmagasinet.

- Vi ser mycket positivt på att Nordika satsar på Visby Galleria. Den nya fasaden innebär ett stort lyft för oss och alla andra hyresgäster. Vi har
också passat på att modernisera vårt apotek för att bli ännu mer attraktiva och kunna göra det enklare för alla gotlänningar att må bra, säger
Maria Ahlestål, etableringschef på Apoteket.

Fakta
Sedan Nordika Fastigheter köpte Visby Galleria i Östercentrum 2013 har Espresso House, Rituals, Kicks, Synoptik, BR Leksaker,
Pressbyrån, Ur&Penn och Elit Sports Club flyttat in. 
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