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Skandinaviens modernaste galleria för shopping, mat och nöje:

Fart och glamour på Entrés invigning
Carolina Gynning och Björn Bergman förklarade Entré invigt. Det blev startskottet
för helgens fartfyllda firande. Det är inte bara Entrés utsida, med stora glaspartier
och ljussatta fasad, som är spektakulär. Insidan är lika spännande. Många butiker,
en hel del unika för Malmö, gym, biografer, ett ovanligt kul koncept för hela familjen,
flera caféer och många restauranger skapar ett levande shopping- och nöjescenter.
– Entrés fantastiska läge, Malmös behov av en ny mötesplats – inte bara med spännande shopping utan
också med annorlunda upplevelser gör att konceptet kommer att bli framgångsrikt, säger Dan Fæster, VD
TK Development Sweden Holding AB, initiativtagare och utvecklare, tillsammans med FOJAB
arkitekter.
Entré är utvecklat av TK Development Sweden Holding AB. Bolaget – som har sitt säte i Danmark –
arbetar med fastighetsutveckling i Nord- och Centraleuropa och är ett av de ledande företagen i
Europa inom kärnverksamheten: utveckling av shoppingcentra och handelsområden.
Under våren övergår ägandet av Entré till tyska Commerz Real AG, som är en del av Commerzbank
Group – ett dotterbolag till Commerzbank, en av de ledande privata bankerna i Tyskland.
En ny sida av Malmö
I stadsdelarna runt Entré bor cirka 15 000 människor. Entré kommer att vara en öppen och livfull miljö
nästan dygnet runt alla dagar i veckan. Från tidig morgon när boende i området går och tränar tills sena
kvällen då Entré lockar med bio- och restaurangbesök.
– Entré spelar en viktig roll för att attrahera nya investerare och fungerar som magnet i stadsdelen. Det är
positivt för denna del av stan som har varit i behov av uppfräschning och renovering. Området har också
ändrat karaktär de senaste åren. Malmö får dessutom en ny välkomnande entré vid norra infarten, säger
Björn Bergman, näringslivsdirektör i Malmö.
Nyskapande arkitektur
– Platsens karaktär med dess arv av reklambudskap, neonskyltar och inte minst Malmös signum
som ljusstad har varit bidragande inspirationskällor. Vi har velat skapa en inbjudande byggnad som
är föränderlig och transparent. Entré är genom sin levande fasad – som kan ändra färg och ljussättas –
en byggnad som tar plats. Och det kommersiella innehållet ska få ta plats. Stora fönsterpartier gör
det möjligt att uppleva Malmös puls från Entrés insida och omvänt, säger Greger Dahlström,
FOJAB arkitekter.
Entrés interiör är luftig och ljus tack vare fönsterpartier, takfönster och glasgallerier. Torget med
uteserveringar bidrar också till öppenhet och tillgänglighet.
Konferencier Carolina Gynning leder fartfyllt firande
Firandet fortsätter hela helgen med ett riktigt späckat program för hela familjen. Bland annat med Idolvinnaren Kevin Borg, hip-hoparen Lazee, alla barnfamiljers favorit Mojje, hisnande Parkour show,
modevisning, dansshower, hopprepsuppvisning och mycket mer!
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