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Samarkands nye centrum
chef – ett hemvändande
handelsproffs
S N A BBfak ta

Startskottet har gått och arbetet med att skapa Smålands nya shoppingcenter har börjat. Samarkand har byggts till i omgångar sedan starten
1973, men nu väntar den största förändringen i centrets historia. Den nye
centrumchefen Mats Jäderberg kommer i precis rätt tid för fungera som
lots genom förändringsarbetet.

Antal butiker:
Ca 60 butiker

Yta:
46 100 kvm
Parkering

Mats Jäderberg har ägnat de senaste 15 åren på ledande befattningar inom
handel i Malmö, Stockholm, Lund och Göteborg. Men karriären började i Växjö.
Här arbetade han i många år på olika positioner inom ICA, där han började
som säljare och senare hade flera olika chefspositioner. Nu är han tillbaka på
hemmaplan.
– Jag ser verkligen fram emot att få vara med i det här arbetet, säger Mats
Jäderberg. Samarkand har alla förutsättningar att bli en attraktiv och modern
mötesplats för Växjöborna.
Ombyggnationen planeras att vara färdig till försommaren 2011 och omfattar
ca 22 000 kvadratmeter. Totalt blir det cirka 60 butiker. Här kommer också att
finnas caféer och restauranger för den som vill ta en paus i shoppingen.
– Redan idag har vi många intressanta och attraktiva butiker i centret och ännu
fler är på väg hit, berättar Mats Jäderberg. Allt eftersom byggnationen blir klar
kommer allt fler. Det kommer att bli en bra mix i en inspirerande och behaglig
miljö. Vårt mål är att locka besökare från hela Småland hit till Växjö.
Fler besökare kräver även fler parkeringar. Därför kommer ytterligare en parkeringsplats att byggas, vilket innebär att det totala antalet parkeringsplatser blir
ca 1400.

För mer information kontakta:
Mats Jäderberg, Centrumchef, 0706-60 01 24, mats.jaderberg@eu.jll.com
Martin Bjöörn, Property Director, 08-678 53 60, martin.bjoorn@ecpnv.com

1400 P-platser

Omsättning
Målsättning på 1700 mkr år 3, varav
450 mkr från nya shoppingcentret.

Besökare
Målsättning på 4 miljoner besökare/år

Ägare
Köpcentrumet ägs av Eurocommercial,
en av Europas mest erfarna ägare av
köpcentrum.

Förvaltare
Förvaltning sköts av Jones Lang LaSalle
som även förvaltar Eurocommercials
övriga nio köpcentrum i Sverige; 421
i Göteborg, Bergvik i Karlstad, Burlöv Center i Malmö, Hälla Shopping i
Västerås, Kronan i Karlskrona, Ingelsta
Shopping i Norrköping, Elins Esplanad
i Skövde, Mellby Center i Laholm och
Moraberg i Södertälje.

