
Sodexo öppnar restaurang i Pedagogen Park i Mölndal
Den 1 maj öppnas dörrarna till en helt ny lunchrestaurang i Pedagogen Park i Mölndal med plats för 150 gäster. – Det saknas en
riktigt bra lunchrestaurang i det här området så vi räknar med en hel del externa gäster förutom alla som redan idag arbetar i
Pedagogen Park, säger Åsa Keller Wannem, driftområdesdirektör på Sodexo.

Det är totalt 394 kvadratmeter lokalyta som Sodexo hyr av Aspelin Ramm Fastigheter för att bedriva restaurangverksamhet och catering.
Till restaurangen hör även en stor uteservering med plats för ett 50-tal gäster. Dessutom ska Sodexo involveras i driften av den stora
konferenshallen med plats för upp till 350 personer som ligger alldeles intill restaurangen.

– Pedagogen Park har alla möjligheter att bli den nya mötesplatsen för det lokala näringslivet i Mölndal. Den stora konferenshallen och den
nya restaurangen är perfekta förutsättningar för att arrangera allt från frukostseminarier och minimässor till stora kundevenemang och
produktlanseringar, säger Åsa Keller Wannem.

För Aspelin Ramm Fastigheter innebär den nya lunchrestaurangen en efterlängtad och välkommen etablering i byggnaden.

– Jag är naturligtvis väldigt glad för att vi nu även har ett stort och väletablerat serviceföretag bland våra hyresgäster i Pedagogen Park. Det
bidrar till den blandning av olika verksamheter som vi strävar efter i byggnaden och stärker även vårt erbjudande till de företag som
funderar på att flytta hit, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Totalt är idag cirka 12 500 kvadratmeter uthyrda i Pedagogen Park. När fastigheten är helt utvecklad räknar Aspelin Ramm Fastigheter med
att ha cirka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Dessutom planeras på sikt för mellan 500 och 700 bostäder i området.

– Visionen för Pedagogen Park är att skapa en attraktiv och stadsmässig miljö med en bra blandning av verksamheter och boende. Helt
enkelt en levande miljö där människor kan arbeta, bo, trivas och må bra, säger Kristian Höglind.

Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers
förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar Sodexo 75 miljoner människor varje dag.

För mer information:

Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-83 91 08

Åsa Keller Wannem, driftområdesdirektör Sodexo. Tel: 08-578 837 81

www.aspelinramm.se

Aspelin-Ramm Fastigheter AB bildades 1998 och ägs av norska Aspelin-Ramm Gruppen AS. Bolaget äger och utvecklar fastighetsprojekt i de mest spännande och expansiva
delarna av Göteborg som Norra Älvstranden, Amhult/Torslanda, Högsbo och Mölndal. Under hösten 2011 påbörjades omvandlingen av Vallhamra torg till en helt ny och trygg
stadsmiljö med bostäder, butiker och lokal service – mitt i Sävedalen – i Partille kommun utanför Göteborg. Projektet är ett av de första i sitt slag i regionen som tar ett helhetsgrepp
på ett omodernt förortstorg och anpassar det till en ny tid som ställer helt andra krav på öppenhet och tillgänglighet.


