
 

 

 

Pressmeddelande 2019-05-22 

Nytt gym, ny restaurang och ett modernare Stadium - 3 fantastiska nyheter till Väsby 

Centrum  

Väsby Centrum förstärker sitt utbud med nya hyresgäster som ger ett bättre utbud.  

 

Nordic Wellness etablerar ett nytt gym i Väsby Centrum. Lokalen på 800 kvm ska vara iordningställd i 

november och det kommer erbjudas träning med fria vikter och maskiner i fräscha, moderna lokaler. De 

kommer ha entré både inåt centrum men också en entré utåt Himmelsgränd som kommer vara tillgänglig 

när centrumet är stängt. Läs mer på https://nordicwellness.se/vara-klubbar/stockholm/upplands-vasby-

centrum/  

Stadiums butiksyta förändras då de släpper en del av sin nuvarande yta till Nordic Wellness och istället tar 

över lokalen bredvid. Projektering av ombyggnaden har påbörjats och ska vara klar till 1 september. 

Stadium håller butik öppet hela tiden. 

Asian by Liis är ett asiatiskt restaurangkoncept som öppnar i västra gången mellan Subway och Grekiska 

grill och bar som just nu byggs. De kommer erbjuda asiatiska rätter som wok, dumplings, poké bowls, mm. 

Konceptet finns redan i Liljeholmstorget. Detta blir deras tredje etablering. De planerar öppna 1 oktober.   

 

- Vi är mycket glada för dessa uthyrningar, säger centrumchefen Maria Helling.  Etableringarna 

stärker centrumets erbjudande vad gäller så väl service, mötesplats som handel. Väsby Centrum 

strävar efter vara den naturliga mötesplatsen för att både umgås och shoppa. Dessutom öppnar 

den turkiska restaurangen Mangal nu i maj, Lekia i juni och Grekiska grill & bar efter sommaren. Det 

känns som om vi har vind i seglen för Väsby Centrum.  

 

För frågor och mer information, kontakta: 

Maria Helling, centrumchef 

Mobil: 0768-71 50 81 

Mail: maria.helling@newsec.se  

För pressbilder från Väsby Centrum:  

https://www.vasbycentrum.se/press/  

  

 

Väsby Centrum blev utsedd till Årets klättrare bland Stockholmarnas favoritcentrum av Evimetrix 2018. Större än jag trodde! Så 

säger många vid sitt första besök hos oss. Med strategiskt läge intill E4:an, mitt emellan Stockholm och Arlanda, ca 700 

parkeringsplatser, en väl utbyggd kollektivtrafik med både bussar och pendeltåg, är tillgängligheten mycket stor. Vi har över 6 

miljoner besökare varje år jämnt fördelade över veckans dagar. Här finns ca 80 butiker & matställen i en trevlig miljö. I samma 

byggnad finns även Upplands Väsbys kommunhus och Vårdhuset med flera vårdaktörer. Vår affärsidé är att skapa en lättillgänglig 

mötesplats som sätter kunden i fokus. Genom omtanke ska vi erbjuda personlig service, trygghet och kunnighet. För mer info: se 

www.vasbycentrum.se   
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