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Väla Centrum är bäst i Norden! 

Väla Centrum utsågs på onsdagen till Bästa nordiska köpcentrum av NCSC, Nordic 
council of shopping centers. Vid prisutdelningen som ägde rum vid en 
branschceremoni i Stockholm, benämndes Väla som ”En handels- och mötesplats i 
internationellt mycket hög klass”. 

Bedömningskriterierna i den nordiska tävlingen är bland annat ekonomi, miljöarbete, 
servicegrad i butikerna, upplevelsekoncept, trygghet och design – med andra ord en 
kvalificerad bedömning av verksamhetens helhet. 

– Vi har tolv attraktiva köpcentrum, som alla ger upplevelser som är mer än shopping, säger 
Bo Jansson, Diligentias Fastighetschef för Köpcentrum. Jag är riktigt stolt över Väla Centrum, 
som både levererar en hög avkastning till Skandia Livs försäkringstagare och som år efter år 
blir utnämnt till bästa köpcentrum, både av butikshyresgästerna och av dem som shoppar 
där. Att vi vinner NCSCs förtroende och blir Bästa nordiska köpcentrum verifierar att vi inte 
bara toppar ligan i Sverige utan även håller högsta internationella klass, konstaterar Jansson. 

– I och med utbyggnaden som blev klar förra året är våra besökssiffror nu uppe i 6 miljoner 
årligen, berättar Niklas Blonér, Centrumchef, Väla Centrum. En del av vår succé är vår väl 
avvägda blandning av internationella butikskoncept och lokala trendbutiker. Det ska finnas 
något för alla! 

Väla Centrum prisas också för kreativ design i kombination med vidareutvecklingen av 
centrets historiska utseende. Väla Centrum ligger i Helsingborg 
och erbjuder 180 butiker och restauranger på en yta om 72 000 
kvm. I höstas fick Väla Centrum alltså titeln Bästa svenska 
köpcentrum och gick då vidare till tävlingen om att bli Bästa 
nordiska köpcentrum.  

Motiveringen NCSC Bästa nordiska köpcentrum 2013 
lyder: 

”Årets vinnare är ett centrum som förmedlar en mycket positiv känsla. 
Det inbjuder till trivsel och utrymme. Centret har en fantastisk 
butiksmix få andra förunnat. Miljön känns modern och lockar till 
handel, samvaro och trivsel. Denna känsla bottnar i ett förstklassigt 
management, där team-building är ledstjärnan. 

Den sista renoveringen och utvidgningen har gett centret en internationell prägel, med kreativ och 
vacker design. En stil väl avpassad ett modecenter. Det finns många lounger och food courten är 
exemplarisk. Ett extra plus även för den varsamma renoveringen av den gamla delen, utan att tappa 
dess specifikt 70-talistiska charm.” 

 

För mer information kontakta: 
Niklas Blonér, Centrumchef Väla Centrum, 0708-33 51 51, niklas.bloner@diligentia.se 
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum, bo.jansson@diligentia.se  

 

Nominerade till NCSC 
Award Nordic Shopping 
Center of the Year 2013 
 Kamppi Center i 

Helsingfors, Finland 
 Rødovre Centrum i 

Rødovre, Danmark, 
 Storo Storsenter i Oslo, 

Norge 
 Väla Centrum i 

Helsingborg, Sverige. 



 

 

 

Diligentia äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle. Bolagets kontor, 
köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter finns huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Vid årsskiftet 
2012/2013 bestod portföljen av 109 fastigheter till ett värde av nära 30 miljarder kronor och med en uthyrbar yta 
om drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. 140 medarbetare har uppdraget att leverera en långsiktigt stabil 
totalavkastning med rimligt risktagande till ägaren Skandia Liv och dess 1,2 miljoner försäkringstagare. Välkommen 
till ett fastighetsbolag som gör skillnad! www.diligentia.se 


