
 

 

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 30 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 600 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 67 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
 

  
 

 
Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                           Göteborg 2015-09-18 
 

 

 
Lyxig snabbmat och fräcka sportkläder till Kopparhuset 
och Avenyn 
 
Vigårda, en snabbmatsrestaurang med fokus på enkel, snabb, nyttigt och fräsch mat öppnar på Avenyn 29 i 
januari och en sportbutik med fokus på träningskläder från amerikanska sportmärket Under Armour öppnar i 
Kopparhuset i februari 2016.   

– Det är väldigt roligt att vi nu fyller på Avenyn med ytterligare två starka koncept som båda 

tillför något unikt och nytt till vår paradgata och Göteborg. Tillsammans med de redan etablerade 

butikerna kommer de att bidra till Avenyn som en attraktiv mötesplats säger Thomas Dahl, vvd 

Wallenstam AB.  

 

Vigårda flyttar in på Avenyn 29 och i den cirka 

400 kvadratmeter stora lokalen serveras mat 

med schyssta råvaror lagad av kockar. Bakom 

restaurangen står kockarna Melker Andersson 

och Danyel Couet. Vigårda finns sedan tidigare 

i Stockholm och Malmö. 

På Avenyn 35 tar en helt ny sportbutik plats. 

Här kommer besökaren att hitta allt inom 

training och running i den ca 500 kvadratmeter 

stora butiken. Största delen av konfektionen 

kommer från det populära amerikanska märket 

Under Armour.  

 

Utöver detta är ytterligare två nya etableringar klara att öppna under hösten. Sharper Barber 

öppnar ytterligare en salong på Södra Larmgatan 15 i oktober/november och på Teatergatan 

öppnar ett bageri, St. Agnes, den 1 oktober. 

 

 

 

 
För ytterligare information: 

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

Thomas Dahl, vvd Wallenstam AB (publ), tel 0705-17 11 42 
www.wallenstam.se 

 

 

Vigårda på Norrlandsgatan 13 i Stockholm, bild: Vigårda 

http://www.wallenstam.se/

