
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i 
Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 
1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi 
självförsörjande på förnybar energi med 69 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX 
Stockholm sedan 1984. 
 

  
 

 
Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                           Göteborg 2014-06-27 

 

 
Nespresso väljer Avenyn 
 
Nespresso är först ut i Wallenstams nya lokaler på Avenyn 31-35. I samband med julhandeln 2014 öppnar 
de sin första butik i Göteborg. Totalt är det 11 nya butiker och restauranger/ caféer som ska ta plats på 
Avenyn 31-35.  
 

– Nespresso är precis den typ av butik som vi söker efter till våra fastigheter på Avenyn. Ett välkänt 

varumärke, nytt på göteborgsmarknaden och med speciella och vackra butiker är det helt i linje med 

vad vi vill uppnå på Avenyn. I nuläget pågår även diskussioner med flera spännande butiker till de 

övriga lokalerna, säger Thomas Dahl, vvd Wallenstam AB. 

 

Nespressos butik på ca 300 kvm 

öppnar till julhandeln, men redan 

den 15:e augusti kommer 

Göteborgaren kunna beställa 

kaffemaskiner och köpa kapslar då 

Nespresso tar plats i en av 

glaspaviljongerna på Avenyn. 

 

– Vi har länge letat efter en lämplig 

lokal i Göteborg, då det är ett 

område med en lång 

cafékulturhistoria, en framträdande 

gastronomisk scen, samt att vi har 

många trogna Club-medlemmar 

härifrån. Det är med stor glädje vi 

nu öppnar vår tredje boutique och 

därigenom kan erbjuda 

Göteborgarna möjligheten att få komma in och smaka på vårt kaffe samt ta del av den kaffeexpertis 

Nespresso har att erbjuda, säger Andréanne Silén, Country Business Manager Nespresso Sverige. 

 

 

 
 

 

För ytterligare information: 

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

11 38  

www.wallenstam.se 

Nespressos butik i Malmö. Foto: Nespresso.  

Bild: www.wallenstam.se/bilder 


