
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, 
Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 
företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på 
förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
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ARKET till Göteborg  
 

ARKET kommer till Göteborg och öppnar sin första konceptbutik i Västsverige i Wallenstams lokaler på 
Östra Hamngatan 39 / Kungsgatan 52 från och med vintern 2018-2019. På tre våningsplan kommer H&M-
gruppens nya butikskedja att varva stilrena, tidlösa klädkollektioner med utvalt köks- och livsstilssortiment 
tillsammans med en kaféverksamhet.  

 

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna 

ARKET till Göteborg och till ett av stadens 

mest attraktiva lägen. Det är en etablering som 

är precis i linje med vår ambition att utveckla 

handelsstråken i innerstaden. Vi var på plats 

när den första butiken öppnade i London förra 

året och ser nu mycket fram emot öppningen i 

Göteborg, säger Marina Fritsche, regionchef på 

Wallenstam. 

 

ARKET erbjuder ett brett men noga utvalt 

sortiment för herr, dam, barn och hemmet samt 

ett vegetariskt kafé under ett och samma tak. 

Som ett komplement till de egna 

kollektionerna finns också handplockade 

produkter från ett femtiotal andra varumärken. 

 

– Vi ser fram emot att öppna ännu en butik här på hemmaplan. Det är en fantastisk adress i hjärtat 

av Göteborgs främsta shoppingområde där vi får möjlighet att möta våra kunder och presentera 

bredden i ARKETs utbud på fint sätt, säger Lars Axelsson, Managing Director ARKET. 

 

ARKET lanserades på Regent Street i London samt online på 18 europeiska marknader i augusti 

i fjol, och har sedan dess öppnat i bland annat Köpenhamn, Amsterdam och Bryssel. 

 

Fastigheten där ARKET kommer att öppna sin nya konceptbutik uppfördes 1804. 

 

 

 

  
För ytterligare information:  

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

 

www.wallenstam.se 

 

 

ARKET öppnar konceptbutik i Göteborg. Foto: ARKET 

http://www.wallenstam.se/

