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Anrika Askelyckan öppnar
nytt café i Nya Samarkand
I Nya Samarkand skapas en spännande mix av lokala aktörer och stora kedjor.
Nu står det klart att Askelyckan kommer att ta ett historiskt steg och starta
ytterligare ett café, denna gång i Nya Samarkand. Ingen vet helt exakt när
Askelyckans café och konditori öppnade. Men åtminstone sedan 20-talet
har det serverats smörgåsar, bullar och kakor i trädgården mitt i city.
”Det ska bli jättespännande att starta ytterligare ett café, säger Martina
Claesson som driver Askelyckan tillsammans med sin bror Staffan Peterson.
Vi tror att vi kommer att träffa många nya gäster i Samarkand. Men även våra
stamkunder kommer säkert att hitta dit. Vi har bara fått positiva reaktioner
från medarbetare och de kunder som vi har berättat det för.
Caféet har funnits i familjen sedan Martinas pappa John Peterson köpte
det 1956. När familjen nu öppnar ytterligare ett café kommer kunderna att
känna igen sig. Det populära sortimentet med klassiska bakverk och rejäla
smörgåsar kommer att finnas på menyn och Växjös första fontän som står
i caféets trädgård får en tvilling inne i Samarkand.
”Vi är väldigt glada att Askelyckan valt att öppna café i Samarkand,
säger Mats Jäderberg, centrumchef. Det är ytterligare en pusselbit som
faller på plats i planeringen av vårt nya shoppingcentrum. Vi kan också berätta
att Multibrand Shoes är den sista att ansluta sig till den nu kompletta listan av
butiker som öppnar under etapp ett. Dessa är Stadium, Akademibokhandeln,
Scorett, Deichmann, Bergqvist Skor, Foot News och Dressmann. Även Life
kommer att öppna i temporär butik under första etappen.

S N A BBfak ta
Antal butiker:
Ca 60 butiker

Yta:
46 100 kvm
Parkering
1400 P-platser

Omsättning
Vår målsättning år 3 är att nå en omsättning på 800 Mkr. Tillsammans med ICA
Maxi och övriga är beräknad omsättning
1 300 Mkr.

Besökare
Målsättning på 4 miljoner besökare/år

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

Förvaltning
Förvaltning sköts av Jones Lang
LaSalle som även förvaltar Eurocommercials övriga nio köpcentrum i Sverige.

Fler spännande butiker är på väg. Village, Jack & Jones, Vero Moda och
Cubus kommer att slå upp sina dörrar under etapp tre och finnas på plats i
slutet av februari 2011.
Följande butiker är klara för Nya Samarkand:
Apoteket
Footnews
Bergqvist Skor
Deichmann
Hallbergs Guld
Akademibokhandeln
Gerdas te & kaffehandel

Dressmann
KappAhl
H&M
MQ
Gina Tricot
Lindex
Subway

Synsam
Carlings
EuroNail
Game
Espresso
House
Glitter

Mist
Kicks
Ur & Penn
Bik Bok
Pieces
Skult
Scorett

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

Hemtex
Street One
Chili & Wok
Graffiti
Stadium
Cassels
Eztrad

Jezz
Multibrand
Shoes
Life
Village
Jack & Jones
Vero Moda

Cubus
Askelyckan

