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Vä Torsdag 28/9

Fredag-söndag 29/9-1/10

Tobbe Blom (alias Tobbe Trollkarl), tåget,
invigningstalare, ballonguppsläpp och blåsorkester.

Huvudentréen öppnas

Alla besökare välkomnas in, vägledda av Familias
evenemangsvärdar som ger råd, tips och vägvisning.

Supermusen

Steen & Ströms maskot Supermusen cyklar omkring
inne på Familia och pratar med besökarna, stora som
små, hela dagen.

Familias egen maskotfamilj

Träffa Åkersorken, Igelkotten och deras Åkerkotte
som flyttat till Familia från gruvgångarna under
centrat.

Ballongskulptör

Se den skickliga skulptören vrida ballonger till de
mest fantasifulla skapelser.

Familias eget eldrivna tåg

Provåk Familias eget tåg (OBS! kör endast om det
ryms i premiärträngseln)

Ansiktsmålning

Barnen får sina ansikten vackert och
fantasifullt målade.

Nicke Nyfiken
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Världens mest nyfikna Nicke är inne på
Familia och skojar med barnen under dagen.

Steen & Ströms maskot Supermusen cyklar omkring
inne på Familia och pratar med besökarna, stora som
små.

Träffa Familias Maskotfamilj

Åkersorken, Igelkotten och Åkerkotten är på plats,
så klart.

Nicke Nyfiken

Nyfiken på Nicke Nyfiken? Träffa honom på Familia!

Ballongskulptör

Se den skickliga skulptören vrida ballonger till de
mest fantasifulla skapelserna.

Familias eget eldrivna tåg

Provåk Familias eget tåg (OBS! kör endast om det
ryms i premiärträngseln)

Ballongregn i Tornet

Ballongregn med lotteri. Massor av ballonger regnar
ned från Tornet. Hitta rätt och vinn fina priser!

Fredag kl 12, 14 och 16
Här är Mojje!
Han är känd från TV´s Lattjolajban
Du hittar honom på scenen!

Massor med roliga tivoliaktiviteter
Centrumvärdarna
hjälper alla
till rätta,
stora som små

Lördag & Söndag kl 12 och 13
Tobbe Trollkarl i Tornet!
Han blandar skicklig magi med
härlig humor.
Missa honom inte!

Elvis och Tolvis i Tornet!

Elvis kommer till Familia – i sällskap med sin
knäppa brorsa Tolvis! Det här blir en rykande
rolig rockshow som passar alla åldrar!

Ballongregn i Tornet

Ballongregn med lotteri. Mängder av ballonger
regnar ned från Tornet. Hitta rätt och vinn fina
priser.

Träffa Familias
Maskotfamilj

16.00 Elvis och Tolvis i Tornet!

Elvis kommer till Familia – i sällskap med sin
knäppa brorsa Tolvis! Det här blir en rykande rolig
rockshow som passar alla åldrar!

20.00 Famila stänger för dagen

Lördag & söndag stänger Familia 19.00

Lång erfarenhet
nyckeln till
bästa resultat
Ett köpcentrum, 60 olika butiker, tusen
olika förslag, miljoner möjligheter.
– Min viktigaste uppgift är att tydliggöra kontrakten med våra hyresgäster
så att det inte blir några missförstånd,
säger byggledare Terje Andersson.
Torsdag 28 september öppnas portarna.
Terje Andersson har verkat i byggbranschen
i 40 år, varav flera år som byggledare utomlands. De senaste åren verkar han på konsultbasis. Steen & Strøm har sedan maj 2005
anlitat honom som en av två byggledare för
Familia.
– Själva fastigheten är inte speciellt komplicerad även om tempot varit högt. Vi har
dessutom haft en bra resa med mild och torr
höst då bottenplattan göts. Att det varit en
sträng vinter har inte drabbat oss, eftersom
taket kom upp i november.
Komplex process
Den 21 juni förra året togs första spadtaget.
Femton månader senare slår portarna upp till
Sveriges modernaste köpcentrum.
– Komplexiteten i att bygga ett nytt köpcentrum ligger i alla hyresgästanpassningar. Det
är 60 olika kontrakt som skrivs där alla har
sina önskemål om hur butiken ska se ut.
En butiks design är idag viktigare än någonsin. Signalerna ska matcha den målgrupp
varje butik riktar sig till.
– För de större butikskedjorna är det här
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kristallklart, där de själva har anställda byggledare som åker runt för att etablera nya butiker. De vet precis hur de vill ha det och vi
pratar samma språk. Sedan finns de mindre
lokala aktörer som kanske aldrig öppnat en ny
butik tidigare, de behöver mer hjälp och stöd,
vilket de naturligtvis får av oss.
Butikerna kan få allt från råformat där de
själva färdigställer butiken till nyckelfärdig
butik beroende på önskemål.
Intensiv sista månad
En månad innan Familia öppnar fick butikerna möjlighet att flytta in. Som Steen &
Strøms byggledare gäller det att dels se till att
totalentreprenören Peab är klar i tid för att hyresgästerna kan flytta in, dels att inflyttningsprocessen den sista månaden går så effektiv
och smidig som möjligt.
För Terje och hans byggledarkollega Anders Östborn har det inte räckt med några 40
timmars veckor den senaste månaden.
– Ett köpcentrum den sista månaden innan
öppning är att likna vid en myrstack, där alla
måste veta vad de ska göra och där logistiken
måste flyta perfekt. Redan i augusti förra året
tog vi kontakt med de första hyresgästerna för
att bestämma storlek, utformning och önskemål. Det är viktigt att kunderna förstår vad
som ingår och vad som inte ingår i kontrakten, det är här vi kommer in som översättare.
Kan du lova att det blir klart i tid?
– Det blir klart, det lovar jag, skrattar Terje
Andersson.

Lång erfarenhet ger trygghet vid stora byggprojekt. Byggledare Terje Andersson har haft huvudansvaret för alla hyresgästanpassningar – totalt 60 butiker
har specialinretts på Familia.
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