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DYGNET RUNT 30 september 2016 16:00

Så ska nya Hansa se ut – här är

bilderna

Stadt Hamburg-gatan blir en ny shoppinggata med egna entréer

och skyltfönster. Nya Ica Supermarket har börjat fylla

butikshyllorna med varor. Idag kan Dygnet Runt avslöja hur nya

Hansa ska se ut och visa bilder inifrån bygget.

Jonas Gillberg F Ö L J  S K R I B E N T

Entrén på Hansa kommer att göras om enligt denna arkitektskiss. Loggan

har också förändrats.

Bild: Fojab

Torsdagen den 20 oktober går startskottet för något som

kommer att förvandla Malmös cityhandel. Då öppnar nya Hansa

den första delen av sin stora omgörning av varuhuset. Ica

Supermarket drar igång sin stora saluhallsliknande matbutik i

Hansas nedre plan och får sällskap av Apoteket och Inter�ora.

Några dagar senare kommer Systembolaget att öppna sin nya

större butik med vinkällare strax intill. Och under hösten

kommer �era stora varumärken att öppna i den tidigare

galleriadelen. Där kommer klädjätten H&M för första gången

någonsin att placera sina varumärken Cos, Weekday, Monki, &
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Other Stories och själva H&M på en och samma plats intill

varandra.

Jens Halvarsson är utvecklingsansvarig för Hansas ombyggnad

och han ser det som att Hansa kommer att fylla ett hål i Malmös

cityhandel.

– Vi ser det som att vi kompletterar och stärker Malmös

cityhandel. Vårt mål är att Hansa ska återta positionen som

Malmös mötesplats för mode, mat och dryck, säger Jens

Halvarsson.

Så här ser den nybyggda entrén mot Stora Nygatan ut idag. Till vänster ska

butiken Cos öppna. Till höger kommer systerbutiken &Other Stories att

�nnas.

Bild: Peter Frennesson

En del aktörer är ännu inte offentliga, men mycket är nu klart

på papperet. Närmare bestämt 72 procent. Det är så mycket av

Hansa som nu är uthyrt. I den delen av Hansa som tidigare

kallades gallerian i H&M-huset är 90 procent uthyrt.

– Vår målsättning är att ha 100 procent klart innan jul, säger

Jens Halvarsson.

Flera helt nya butiksnamn kvarstår alltså att presentera. Jens

Halvarsson räknar det till att ett tiotal nya märken ska in.

– De är inte i samma nivå som Cos och &Other Stories, men det

är ju för att vi inte har ytor kvar till det. Hade vi haft 10 000
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kvadratmeter yta till så hade vi kunnat fylla dem för det �nns

�era stora aktörer till som vill in.

En vardagsbesökare på Hansa kan redan idag se stora

förändringar. En betydligt större entré har öppnats upp till fd

Hansagallerian mot Stora Nygatan. Där ska klädbutikerna Cos

och & Other Stories ligga på varsin sida av entrén i två våningar.

På andra sidan huset mot Stadt Hamburggatan har nya

skyltfönster och entréer kommit på plats och kommer att

förvandla en idag ganska död gata till en ny shoppinggata.

Butikerna som ska ligga mot Stadt Hamburg-gatan kommer att få egna

entréer och skyltfönster.

Bild: Jonas Gillberg

Besökare inne i Hansas huvudbyggnad kan redan idag skymta

att rulltrapporna till bottenplan är guldfärgade, vilket de

kommer att vara genomgående. Men de stora förändringarna

sker bakom byggplanken.

Följ med Dygnet Runt på en rundvandring i nya Hansa. Vi börjar

i det som tidigare kallades Hansacompagniet.
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Bild: Fojab

Markplan, Hansa

Tänk dig att du står framför Hansas stora entré i hörnet Stora

Nygatan/Malmborgsgatan. Runt entrén kommer det att ligga

�era restauranger och kaféer. Redfellas och Espresso House

kommer att �nnas kvar och få sällskap av en ännu hemlig ny

restaurang och ytterligare ett kafé.

Går du längre in så kommer du att mötas av ”två riktiga

prestigemärken” på varsin sida, men de är inte namngivna ännu.

På markplan kommer sen att �nnas accessoarer, skor, böcker

och ett kosmetikkluster.

– Jag får inte säga kosmetikaktören ännu, men det kommer att

bli oerhört bra, säger Jens Halvarsson.

På markplan kommer även aktörer som frisören Skult och

Hallbergs guld, som redan idag �nns i huset, att placeras. En ny

entré kommer att öppna mot hörnet Studentgatan/Södra

Promenaden.

Insidan av Hansas varuhus kommer att göras renare med mer vitt och guld.

Även rulltrapporna blir guldfärgade.
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Bild: Fojab

Övre plan, Hansa

Åker du en våning upp så möts du av ett renodlat modeplan med

bara konfektionsbutiker. Här kommer exempelvis varumärken

som Gant, Lexington, Whyred samt en stor multibrandaktör att

�nnas i en öppen planlösning där butikerna glider in i varandra.

En arkitektskiss på hur nedre handelsplanet ska se ut. Rakt fram ser man
Icas saluhallsdel och till vänster Inter�oras blomsterhandel.

Bild: Fojab

Nedre plan, Hansa

Går man ner till nedre plan via trapporna vid den stora entrén så

kommer man till vänster att ha en restaurangyta. Rakt fram i

mitten av nedre plan kommer Inter�ora att ha en blomsterbutik.

Intill blommorna kommer det att �nnas en ännu inte namngiven

butik som säljer kryddor och choklad.

I hörnet mot Studentgatan/Stora Nygatan kommer Hansa Glas

och porslin att ligga och ska drivas av Cervera. Intill placeras

Apoteket och sen i hörnet mot kanalen �nns den 1400

kvadratmeter stora lokal som Systembolaget redan har �yttat in

i.

– Systembolaget öppnar sitt senaste koncept som tidigare bara

�nns på ett ställe i Stockholm och ett i Göteborg. Det blir med



2016-10-19 Så ska nya Hansa se ut – här är bilderna - Sydsvenskan

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-30/sa-ska-nya-hansa-se-ut-se-bilderna 6/24

en stor vinkällardel, ett vinprovningsrum och ett betydligt

större sortiment, säger Jens Halvarsson.

Systembolaget har redan börjat fylla hyllorna i sin nya butik på nedre plan.

Bild: Peter Frennesson

Längs hela Malmborgsgatansidan kommer nya Ica

Supermarket att ligga. Vandrar man runt i butiken idag så är

�era torrvaror redan på plats och Ica-handlaren Fredrik

Asplund likaså. Han har precis �yttat ner med familjen från

Stockholm där han varit butikschef på en Ica Supermarket i

sexton år.

– Det var butiken som lockade mig hit med dess läge och

färskvarusatsning, säger Fredrik Asplund.
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Fredrik Asplund och hans personal har redan börjat fylla hyllorna i butiken
med vissa varor.

Bild: Peter Frennesson

Det första man kommer att mötas av är Icas nya

saluhallskoncept där det kommer att �nnas öar där det säljs

kött, �sk, skaldjur, delikatesser, ost, frukt, grönsaker och bröd.

– Bröd-ön kommer att jobba åt två håll. Dels inåt butiken, men

också utåt och där ska vi lansera vårt nya pizzakoncept. Så där

kommer att �nnas elva olika pizzor som du kan ta med dig hem

eller äta här, säger Fredrik Asplund.

Det kommer dessutom att �nnas ett kök som ska laga

varmluncher och en salladsbar. Allt drar igång den 20 oktober.

Vad blir den största utmaningen?

– Att få folk att upptäcka oss eftersom vi ligger i nedre

handelsplan. Men det vanligaste jag hör är ju att det verkligen

behövs en fullsortimentsbutik centralt. Den reaktionen får jag

från alla, säger Fredrik Asplund.

Fortsätter man förbi saluhallsdelen så kommer man in i Icas mer

vanliga fullsortimentsbutik. Butiken ska hålla öppet klockan 8–

22.

Kundgången på markplan har rätats ut så att man kan se rakt igenom
gallerian.

Bild: Peter Frennesson
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Markplan, Hansas galleria

Går man sen över Malmborgsgatan och in genom entrén där så

märker man att den tidigare kurviga kundgången nu har rätats

ut så att man kan se hela vägen bort till H&M. På höger sida

kommer man i tur och ordning att mötas av klädbutiken Hope,

en ännu ej namngiven butik, smyckesbutiken Pandora samt

klädbutikerna Cos, &Other Stories och Weekday. Alla de tre

senare är H&M:s varumärken som nu alla kommer att ha egna

entréer ut mot Stora Nygatan. Weekdays butik byggs ihop med

stora H&M-butiken.

Så här är entrén från Stora Nygatan till Cos och &Other Stories tänkt att se
ut.

Bild: Fojab.

På sidan som vetter ut mot Stadt Hamburg-gatan kommer man

att hitta klädbutikerna MQ och Odd Molly samt skobutikerna

Footlight och den nya samlingsbutiken för skovarumärkena

Radical Sports, Vagabond, Jerns och Nilssons. Alla butikerna

kommer att ha entréer och skyltfönster ut mot Stadt Hamburg-

gatan, vilket förändrar den gatan radikalt.
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Kundgångarna i den nya gallerian har rätats ut och är tänkta att se ut så
här enligt arkitektskisserna.

Bild: Fojab

Övre plan, Hansas galleria

Både Cos och &Other Stories kommer att ha butiker i två plan

med nybyggda trappor emellan. &Other Stories kommer att

vara cirka 150-200 kvadratmeter större än Cos. På andra plan

har Cos tagit över en del av skolan Thoréns Business Schools

lokaler. Skolan har å andra sidan fått nya lokaler på planen

ovanför. &Other Stories har i sin tur �yttat in i lokaler som

tidigare varit en ambassad med vackra stuckaturer i taket och

lägenhetskänsla.

Bortanför &Other Stories mot Gustav Adolfs torg-hållet

kommer det att �ytta in ett mindre antal butiker som är ännu

inte klara.

– Vi skulle gärna ha en liten espressobar här så att man kan ta en

kaffe i farten, säger Jens Halvarsson.

Även på andra plan är kundgången uträtad och man kan se från

bron över Malmborgsgatan ända bort till H&M.

På andra sidan butiksgången, mot Stadt Hamburg-gatan,

kommer man att mötas av klädbutikerna Monki, Boomerang,

Volt och Brothers samt ett multibrandkoncept inom inredning.

De �esta av butikerna i gallerian kommer att öppna den 20

oktober.

– Sen kommer vi att ha några delöppningar. Inredningsbutiken

öppnar inte förrän i mars 2017 exempelvis och smyckesbutiken

Pandora i november, säger Jens Halvarsson.
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Jens Halvarsson leder utvecklingsarbetet med Hansas omgörning.

Bild: Peter Frennesson

I oktober kommer man att börja stänga av delar av det stora

Hansahuset för ombyggnad på markplan och övre plan.

– Vi kommer att stänga ungefär en tredjedel av varje

våningsplan åt gången. Det är så otroligt viktigt att

handelsplatsen lever under hela ombyggnadstiden. Vi räknar att

varje ombyggnadsetapp ska ta 2–4 månader och sen öppnar vi

dem löpande under året, säger Jens Halvarsson.

I oktober 2017 ska allt stå klart.

Håll koll på Malmös butiksliv – följ Dygnet Runt på Facebook

 DYGNET RUNT  MALMÖ  HANSA

KOMMENTERADELA TWEETA

DYGNET RUNT 19 oktober 2016 10:00

Nya Hansa öppnar imorgon – men

Cos dröjer

På torsdagen är det premiärdags för nya Hansa. Icas nya

saluhallsbutik öppnar, men det dröjer ytterligare en vecka innan

de omtalade klädbutikerna Cos och &Other Stories slår upp

dörrarna.





