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Det stora bygget

Allum – en sympatisk upplevelse

Allum Partille erbjuder smart
handel i en inspirerande och
avslappnad miljö.
Allum är inte bara Partilles nya landmärke och
identitetshöjare. Det är även ett mycket trevligt
ställe att träffas på över en fika.
Allum Partille har byggts för att erbjuda en avspänd och
trygg miljö. Allum har något för alla och välkomnar alla.
– Vi har målgrupper i olika kundsegment därför är vi
måna om alla våra besökare. För att skapa en modern och
trivsam innermiljö har Allum medvetet byggts med ljusa
färgsättningar, höga kvalitetskrav på material och stora butiksfronter i glas. Allum är ett öppet och ljust fullservice-

centrum i tidens anda, förklarar marknadssansvarige Jörgen
Törnqvist.
Ägarna Steen & Strøm har även lagt extra krut på Allum som
är ett prestigeprojekt som väcker uppmärksamhet i Sverige.

inom beklädnadsutbudet.
– Även utbudet av matställen, caféer och restauranger är
valt med omsorg och kännetecknas av en modern, inbjudande och attraktiv miljö med god mat.

Handla smartare

Avstressande handel

Allum ska hjälpa konsumenterna att handla smartare. Som ett
regionalt köpcentrum präglas utbudet av en väl avvägd mix av
marknadsledande kedjor, lokala företag och nydanande uppstickare inom handel och service. Utbudet skall ge en spännande mix och goda valmöjligheter för kunden, i synnerhet

Allum ska bli en mötesplats där vardags- eller veckohandlandet kommer att ske i en angenäm och trygg miljö som
är så lite belastad av stress att man vill, och hinner, ta sig
tid att byta några ord, eller ta en kopp kaffe med en granne
eller god vän.

Haga-Mölndal
Lastbilcentral

Smide på hög nivå.
Nybergs Svets
tillverkade och
monterade även
stålkonstruktionerna vid Allums
takljusinsläpp.
På bilden Per
Stöckel och Bjarne
Sörensen.

Transporter . Maskintjänster . Containers . Lager.

www.hmllbc.se

031 - 87 81 20

Het gnista i 90 år
Att ansvara för hela stålstommen på ett
bygge kan vara ett otacksamt arbete,
det är väldigt lite som syns när allt är
färdigt. De som utfört den omfattande
bedriften i Allum är Nybergs Svets AB
med 90 års erfarenhet.
Nybergs Svets i Alingsås, med drygt 40 medarbetare, har tillverkat och monterat hela stål-

stommen på den nybyggda delen av Allum.
Dessutom har företaget tillverkat och monterat trappor och räcken i köpcentret.
– Mycket tack vare en fantastisk byggledning.
Hos Peab har arbetsplatsen präglats av mycket
god stämning, där alla har hjälpts åt, säger projektledare Per Stöckel.
Som mest hade Nybergs Svets att göra förra
sommaren då stålet för brodelen skulle monteras.

Tel: 0322-66 55 70
Fax: 0322-66 55 71
www.nybergs-svets.se
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Vi har gjort brandskyddet
För uppgiften auktoriserade BRAGAB har i 18 år utfört så kallade passiva brandskydd i framför allt Västsverige - så även i Allum Partille. Det
handlar om att tänka efter före.
BRAGAB har i Allum utfört:
• Brandisolering av stål.
• Brandskyddsmålning av stål och trä.
• Brandtätning av installation för el, ventilation och rör.
BRAGAB anlitas av alla de större entreprenörerna och industriföretagen. Företaget har det senaste året engagerats
vid såväl Universeum, Astra Zeneca,
Handelshögskolan som Överby köpcenter
i Trollhättan och Kungsmässan i Kungsbacka. Företaget har 14 medarbetare.
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BRAGAB:s grundare och ägare Thomas
Larsson.
Tel: 031-47 12 90
Mobil: 0705-85 36 66
Fax: 031-45 09 40
thomas@bragab.se

www.tidning.net

