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NCC:s Triangeln allt närmare fullt uthyrd 

Akademibokhandeln, Lee Store och California Bakery tar plats på 
andra våningen i Triangelns galleria. De nya butikerna hyr 
sammanlagt 650 kvadratmeter och slår upp portarna den 28 augusti 
i år.  
 
– Intresset har hela tiden varit stort. Under förra årets konjunkturnedgång var många handlare 
försiktiga, men nu märker vi att det är ett mer optimistiskt klimat igen, säger Ulrika Lindmark, 
NCC Property Development. 

Hittills har närmare 40-talet butiker tecknat hyresavtal i gallerian, vilket betyder att endast ett 10-
tal till får plats. Från och med i sommar kommer besökarna att bland annat kunna äta på 
restauranger och fik, gå till frisören samt shoppa kläder, skor, böcker, apoteksvaror, kosmetika, 
klockor och yoghurtglass.  

– Ju närmare öppning vi kommer, desto snabbare går uthyrningen. Särskilt som konjunkturen nu 
vänder uppåt igen. Hyresgästerna i Triangelns galleria blir en del av handeln i en av Sveriges 
hetaste tillväxtregioner. Vi räknar med att 14 miljoner människor kommer att handla här under ett 
år, säger Ulrika Lindmark.  

De nya hyresgästerna har alla hyrt in sig i gallerians andra våningsplan. Akademibokhandeln hyr 
407 kvadratmeter, Lee Store 101 kvadratmeter och Californa Bakery 138 kvadratmeter.  

Triangelns galleria ligger alldeles intill knutpunkten för buss- och tågtrafik till, från och inom 
Malmö. Fastigheten rymmer även 190 nya lägenheter och 4 600 kvadratmeter kontorslokaler med 
Sydsvenskan som en av hyresgästerna. Även ett parkeringsgarage med plats för 400 bilar i två 
plan och en underjordisk lastgata för varuleveranser ska finnas i byggnaden. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ulrika Lindmark, Nya Triangeln, NCC Property Development 
Telefon 040-31 74 22, 070-531 74 22 
Jenny Johnsson, pressansvarig, NCC Construction Sverige, region Syd 
Telefon 040-31 72 74, 070-589 67 59 
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se 
 
 

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena 
NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en 
omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, 
vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige. 


