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Zoofamiljen öppnar på Södercity i Kungsbacka 

 

Pressmeddelande 2017-12-01 

I dag öppnar Zoofamiljen en butik hos Adapta på Södercity i Kungsbacka. Butiken som får Willys, 

Kronans Apotek, Nordic Wellness och Blomsterlandet som grannar är på drygt 400 kvm. 

Zoofamiljen är ett lokalägt företag med bas i Kungsbacka och inriktat på svenska, ekologiska och naturliga 

produkter för hund, katt och smådjursägare. Affärsidén är att erbjuda marknadens bästa produkter och 

erbjuda mycket hög servicegrad baserat på kunnande och engagemang där ägarna hela tiden är nära sina 

kunder.  

 

- Vi vill synliggöra hur betydelsefulla djuren och deras miljö är för oss, säger Sophia Westphal, en av 

ägarna till Zoofamiljen. 

 

Kungsbackamarknaden är i stark tillväxt och efterfrågan på lokalt starka och kundorienterade butiker är tydlig. 

Genom etableringen av Zoofamiljen i Södercity stärks handelsplatsen och kompletterar det befintligt utbudet. 

 

- Vi som jobbar i butiken har mångårig erfarenhet från zoo branschen och har ett stort kunnande inom 

de områden vi arbetar med. Vi ser alla mycket fram emot att få träffa våra kunder och hoppas de skall 

trivas i vår butik hälsar Sophia med personal. 

 

Södercity är ett handelsområde i expansiva södra Kungsbacka där det idag finns flera nya pågående stora 

bostadsprojekt. Södercity slog upp portarna i början av 2016 och hyresgästerna är förutom Zoofamiljen även 

Willys, Nordic Wellness, Apoteket Kronan och Blomsterlandet. Den sammanlagda uthyrbara ytan är på 6 200 

kvm. 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Fischer, VD Adapta Fastigheter AB 

+46 702 20 23 10 

erik@adaptafast.se 

 

 

 

Håkan Olsson, Uthyrningschef Adapta Fastigheter 

+46 705 28 97 60 

hakan@adaptafast.se 

 

 

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att 

skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex stycken 

handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 kvm och med ett marknadsvärde på 1,88 

miljarder kronor.  
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