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Fem nya butiker klara för Triangelns övervåning 

Knappt 20 procent av butiksytan i Triangelns nyinvigda galleria är 
ledig efter att fem nya butiker hyrt in sig i det shoppingtäta övre 
våningsplanet. I slutet av sommaren kan Triangelns besökare hitta 
gott om kläder, inredning, presenter och accessoarer.  
 
Sedan invigningen av Nya Triangeln den 13 juni har intresset hos butikshandlarna ökat. Nu är fem 
nya butiker klara för inflyttning på våning två, som öppnar den 29 augusti. Presentbutiken 
Søstrene Grene, klädbutikerna The Uniform samt The Industry, hem- och inredningsbutiken 
IEMS och Yuhan Accessoarer. Det pågår även långt gångna förhandlingar med flera andra butiker.  

– Jag tror att det ökade intresset beror på att reaktionerna från besökarna har varit väldigt 
positiva. Nya Triangeln upplevs som någonting nytt i galleriasammanhang. Inte vitt, stort och 
pampigt, utan mysigare, säger Ulrika Lindmark på NCC Property Development. 

På den shoppingtäta övre våningen finns plats för ytterligare nio butiker. 12 butiker är klara för 
invigningen den 29 augusti och ytterligare 7 blir klara för att öppna under hösten. Totalt sett har 
drygt 81 procent av handelsytan i den ombyggda delen hyrts ut. 

– På andra våningen vill vi åstadkomma en mer avslappnad shopping. Noga genomtänkt 
belysning och heltäckningsmattor ska göra besöket till en njutning. Nu kan man dessutom kliva av 
tåget på Station Triangeln och gå rakt in i gallerian, eller parkera bilen i det nybyggda garaget, 
säger Ulrika Lindmark.  

Parkeringsgaraget, som öppnade för kunder den 13 juni, har plats för 400 bilar i två plan i direkt 
anslutning till Nya Triangeln. Även den underjordiska lastgatan för varuleveranser har öppnat. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ulrika Lindmark, 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 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se 
 
 

Samtliga NCCs 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 Property Development utvecklar och säljer 
kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, Baltikum och St Petersburg. 

 

 

 

 

 


