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Aranäs är den största pri-
vata fastighetsägaren i In-
nerstaden.

- Det fi nns många faktorer 
som gynnar Innerstadshan-
deln i framtiden, menar vd 
Ingemar Nilsson.
Just nu investerar Aranäs 
bland annat 25 miljoner i 17 
nya hyresrätter på Storga-
tan.

För tio år sedan köpte Ivar Kjell-
berg Fastighets AB och Bygg-
nadsfi rman Ernst Rosén AB ge-
mensamt Aranäs KB. Redan då 
fanns en vilja och insikt att två 
fastigheter i Innerstaden skulle 
förädlas i framtiden. Den ena 
var Domuslådan vid torget som 
numera är den attraktiva multi-
biografen och konferensanlägg-
ningen Facklan och den andra är 
Alaniahuset.

- Det känns bra att även kunna 
utveckla fastigheten vid Storga-
tan/Vallgatan, skapa nya bostäder 
och lyfta entrén till vår charmiga 
innerstad.

Vindslägenheter
Efter ett gediget analyserande be-
slöt Aranäs att bevara entréplanet 
i Alaniahuset, renovera bostäder-
na och bygga nya lägenheter på 
den tidigare oinredda vinden.

- Efter ombyggnaden av gamla 
Sagabiografen kunde vi erbjuda 
BabyDax en stor butikslokal, på 
500 kvadratmeter, i Innerstaden. 
Det är annars en sällsynt vara. 
Övriga två butikslokaler i gatu-
planet bevaras. Det nya är att vi 
till våren kan erbjuda 17 nya eller 
nyrenoverade lägenheter i Inner-
staden i en fastighet som får en ny 
ljus putsad fasad.

Idén med vindslägenheter skall 
tillerkännas företagets fastighets-
utvecklare Alf Lindeberg som 
insåg potentialen hos den tidigare 
förbisedda vinden. Inåt gården 
får huset loftgångar, som – tack 
vare söderläge – görs extra breda 
så att de också kan fungera som 
uteplats. I fastigheten passar Ara-
näs även på att installera en ny 
hiss.

17 nya lägenheter
Ombyggnaden i Alaniahuset är 
omfattande och de tidigare hy-
resgästerna, nio lägenheter och 
två lokaler, har därför erbjudits 
permanenta alternativ i Aranäs 
övriga bestånd. 

De 17 nya lägenheterna, om 
två, tre och fyra rum och kök, 
kommer i huvudsak att förmed-
las via Kungsbacka kommuns 
bostadsförmedling. Infl yttning 
beräknas ske våren 2008.

Investerar 25 miljoner
Att Aranäs nu investerar 25 mil-
joner kronor i Innerstaden är helt 
i linje med företagets ambitioner 
att vara en engagerad och aktiv 
part i att fortsätta att utveckla 
Kungsbacka innerstad, Årets 
Köpstråk i Göteborgsregionen 
2006 enligt Svensk Handel och 
Göteborgs Köpmannaförbund.

- Studier visar att stadskärnor 
som kan dra nytta av centrumnära 
köpcentrum, som Kungsmässan, 
har störst möjlighet att utvecklas 

i framtiden. Det är många som 
sneglar avundsjukt på den situa-
tion vi nu har i Kungsbacka stad, 
enligt många de ultimata förut-
sättningarna. Vi äger Kungsmäs-
san och vi äger fl era fastigheter i 
Innerstaden. Därför ser vi möjlig-
heter till synergier, tillsammans 
är de ett oerhört starkt, komplet-
terande och attraktivt handels-
koncept.

Där Kungsmässan i huvudsak 
lockar med de stora kedjorna, kan 
Innerstaden erbjuda småskalig 
handel och ett 
stort utbud inom 
servicesektorn. 
Innerstaden har 
ca 80 butiker 
samt 31 restau-
ranger eller ca-
féer och 21 fri-
sörer.

Kraftsamling i 
Innerstadsföreningen
Aranäs är en aktiv part i Kungs-
backa Innerstads AB som verkar 
för att utveckla Innerstaden som 
handelsplats och som en levande 
stadskärna.

- Kungsbacka Innerstads AB 
ägs av köpmannaföreningen, 
fastighetsägarna och Kungsbacka 
kommun till lika delar. Jag har 
själv suttit i styrelsen i nio år, det 

Aranäs satsar på Innerstaden
Investerar 25 miljoner i 17 nya hyresrätter på Storgatan

Aranäs KB investerar 25 miljoner kronor i 17 helt nyrenoverade lokaler och skapar en ny ljus fasad på fastigheten vilket höjer intrycket på entrén till In-
nerstaden. Arkitekt: Stjernberg, Hulthén och Ehrenborg Arkitekter. 
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vill säga under hela min tid som 
vd för Aranäs. Just nu är jag se-
kreterare och med i arbetsutskot-
tet. Sedan två år tillbaka har vi 
en anställd centrumledare och vi 
jobbar alla hårt för att möta det 
yttre tryck som fi nns på handeln 
i stadskärnan. 

I årets handlingsplan fi nns där-
för närmare 30 punkter på dag-
ordningen.

Överträffar varandra
De senaste åren har fastighetsä-

garna och handlarna överträffat 
varandra i uppfräschade fasader, 
snyggare skyltning och attrak-
tivare dekorer. I höst kommer 
Kungsbackaborna att kunna ta 
del av fl er spännande inslag i ga-
tumiljön.

- Vi har inspirerats av Alingsås 
och kommer i vinter att belysa 
olika strategiska platser i Inner-
staden, såsom fasader, kyrktorn, 
grönytor och vattenspeglar med 
mera. Vi anlitar en professionell 
konsult och ljussättare, Anna 

Lund från WSP, som i fl era år 
verkat i branschen, bland annat i 
Alingsås.

Förutom att stadskärnans miljö 
blir ljusare och trevligare vinter-
halvåret blir även stadskärnan 
tryggare. Investeringen, som är 
betydande, möjliggörs tack vare 
beviljade medel från Fastighetsä-
garna Göteborg Första Regionen. 
I maj startade projektet med en 
förstudie, efter ett försök redan i 
vintras som gav mersmak. 

- Belysningen är oerhört effek-
tiv. Med ener-
gisnål diodbe-
lysning ligger 
effekten på 
5-70 watt, det 
ger låga drifts-
kostnader och 
låg miljöbe-
lastning. 

Staden skall förtätas
Från Kungsbacka kommuns sida, 
som de senaste åren utökat sitt 
engagemang i Kungsbacka In-
nerstads AB till att vara likvär-
dig ägarpart tillsammans med 
handlarna och fastighetsägarna, 
är insikten om stadskärnans be-
tydelse för kommunens identitet 
som medelstor stad i stark tillväxt 
allt större. Det innebär också att 
Innerstadens framtid hamnat hö-

gre upp på den politiska dagord-
ningen.
Ingemar är också övertygad om 
att vi kommer att se ett helt nytt 
utseende på Stortorget inom en 
treårsperiod.

- Ambitionen hos kommunen är 
att förtäta Kungsbacka stadskär-
na, skapa över tusen nya bostäder 
i staden de närmaste åren och öka 
antalet invånare med 50 procent, 
från dagens 18 000 till morgonda-
gens 27 000. Det innebär mycket 
goda förutsättningar för en levan-
de innerstad i framtiden.


