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Lagerhaus öppnar på Grand Samarkand
Lagerhaus flyttar till nytt butiksläge i Växjö. I dagarna blev det klart att inredningskedjan
etablerar sig på Grand Samarkand köpcentrum i januari 2014. Lagerhaus har funnits i Växjö
sedan 2005 och är väl etablerade på orten. I början av 2014 lämnar man cityläget i
Linnégallerian till förmån för det moderna köpcentrat Grand Samarkand.
- Det har pratats länge om Grand Samarkand. Eurocommercial Properties satsar och
utvecklar handelsplatsen på ett positivt sätt, vilket vi på Lagerhaus tycker är spännande,
säger Catarina Pembert, sälj- och driftsansvarig på Lagerhaus.
Den nya butiken, som slår upp portarna den 24 januari, har en försäljningsyta om 320
kvadratmeter och ligger på bästa möjliga affärsläge i centrat. Närmsta grannar blir bl a MQ
och Kapp Ahl.
- Vi är mycket glada för att kunna flytta in i Grand Samarkand. Köpcentrat anses vara en av
Växjös mest attraktiva handelsplatser och vi tror att Lagerhaus koncept kan addera
ytterligare positiva värden. Vi ser fram emot en fortsatt god utveckling i Växjö, säger
Catarina Pembert.
- Vi är mycket glada och stolta att få hit Lagerhaus till Grand Samarkand, säger Mats
Jäderberg, centrumchef. I och med detta blir vårt utbud ännu mer komplett. Grand
Samarkand har blivit det naturliga första valet när det gäller att äta, shoppa och trivas för
många i vårt upptagningsområde. Det känns riktigt roligt att nu även kunna erbjuda ännu ett
fräscht och brett inredningskoncept som kommer tilltala många av våra kunder.
Lagerhaus är en inredningskedja som erbjuder sina kunder praktiska och prisvärda prylar med unik
design som enkelt förnyar hemmet. Den första butiken öppnades i Göteborg 1996 och idag finns det
34 butiker och en växande e-handel i Sverige samt två butiker i Japan. Huvudkontoret ligger i
Göteborg och företaget ingår sedan 2004 i Axstores-koncernen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catarina Pembert, Sälj och driftsansvarig Lagerhaus AB
Telefon: 031-777 77 40
E-mail: catarina.pembert@lagerhaus.se
Mats Jäderberg, Centrumchef Grand Samarkand
Telefon: 0706-60 01 24
E-mail: mats.jaderberg@newsec.se
Fredrik Forsling, Uthyrningsansvarig Eurocommercial Properties
Telefon: 08-678 53 63
E-mail: fredrik.forsling@ecpnv.com
Snabbfakta Grand Samarkand
Antal butiker: Ca 70 butiker Yta: 34 000 m2 uthyrbar handelsyta varav 24 000 m2 ägs av
Eurocommercial Properties. Parkering: 1500 P-platser Omsättning: ca 1,3 Mdr.
Besökare: 4,1 miljoner besökare/år Ägare: Köpcentrumet ägs av Eurocommercial Properties, en av
Europas mest erfarna ägare av köpcentrum. Förvaltning: Förvaltning sköts av Newsec Asset
Management AB som även förvaltar Eurocommercials övriga nio köpcentrum i Sverige.
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