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Ny modebutik öppnar i Gränbystaden
Streetwearbutiken Kennedies tar steget in i Uppsala när de öppnar i
Gränbystaden galleria i slutet av sommaren. Företaget ser stora
möjligheter med att öppna i en ny stad. "Vi har haft Uppsala på vår
roadmap en längre tid men inväntat rätt lokal" säger vd Peter
Holmquist.
Kennedies är en streetwear/denimbutik som funnits i Örebro och Västerås i tio år. Butiken öppnar
i Gränbystaden galleria i slutet av augusti och inredningsarbetet i lokalen är igång. Utbudet
sträcker sig från klassisk denim som Lee och Levis till nya smalare streetvarumärken som
Woodbird och Daily paper.
– Vi är grymt taggade att öppna i Gränbystaden i höst. Handelsplatsen har en stark position i
Uppsalaregionen med ett stort kundflöde och kommer att komplettera våra andra butiker och ehandel på ett bra sätt, säger Peter Holmquist som är vd på Kennedies.
Gränbystaden har på några år utvecklats från ett köpcentrum till en stadsdel med bostäder,
underhållning, restauranger, service och vård. Modeutbudet i gallerian är stort med över femtio
aktörer inom kläder, skor och accessoarer.
– Vi är mycket glada att Kennedies öppnar i Gränbystaden, säger Charlotta Gustafson, Head of
Leasing på Atrium Ljungberg. Vi jobbar kontinuerligt med utvecklingen av gallerian genom att
tillföra nya varumärken som matchar Gränbystadens målgrupp.
Hyresavtalet med Kennedies är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan
hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens
miljömässiga prestanda.
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Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och
handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon
kvadratmeter värderade till 44 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett
tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 32 miljarder kronor. Atrium Ljungberg
är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

