
 

 

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 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
 

  
 

 
Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                           Göteborg 2015-11-19 
 

 

 
Kopparhuset fullt uthyrt när Holmens Herr flyttar in 
 

Kopparhuset på Avenyn är nu fullt uthyrt när Holmens Herr flyttar in som den sista av 12 butiker. 
Holmens Herr är en av Göteborgs mest välsorterade affärer för kvalitetskläder och finns sedan 
tidigare i Gullbergsvass. Även kontorsytorna och lägenheterna mot Teatergatan är nu fullt uthyrda. 
 
  

– Vi är jätteglada att kunna välkomna Holmens Herr till 

Kopparhuset. När de flyttar in i april blir det en viktig 

pusselbit i arbetet med att förbättra utbudet på Avenyn, med 

inriktning mot kultur, mode, design, mat och klubb säger 

Thomas Dahl, vvd Wallenstam AB. 

 

I Kopparhuset på Avenyn 31-35 återfinns följande 

butiker: 

Holmens Herr, 500 kvm öppnar i april 2016 

Hunkemöller, 162 kvm öppnar i januari 2016 

Lindex, ca 1000 kvm 

Nespresso, 290 kvm 

Sportbutik med fokus på Under Armour, 600 kvm öppnar i 

februari 2016 

Tommy Hilfiger, 295 kvm  

Vigårda, 440 kvm öppnar i januari 2016 

 

 

På Teatergatan 30-36 hittar du: 

Bang Olufsen, 100 kvm  

Juan Font vinbar, 54 kvm öppnar i november/december 2015 

Miva Gallery, 61 kvm  

Sassi Caffe, 65 kvm  

St.Agnes brödbutik och café, 50 kvm 

 

 

 

 
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 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42 
www.wallenstam.se 

 

 

Kopparhuset på Avenyn 31-35 fullt uthyrt 

http://www.wallenstam.se/

