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Entré är Skandinaviens modernaste galleria för shopping mat och mycket nöje. 
Byggnadens är ljus, öppen och välkomnande. Det är lätt att orientera sig. 
Mycket glas skapar en unik närhet mellan ute och inne. Läget  i centrala 
Malmö är valt med omsorg. Den stilrena byggnaden tar plats, och får ta 
plats. Entré ligger precis vid två av Malmös knutpunkter – norra infarten 
och Värmhemstorget. 
 
 
BAKGRUND/HISTORIK 
 
Fastigheten där Entré idag ligger har en lång historia. Många skåningar förknippar platsen med 
reklambudskap och neonskyltar. Planerna för platsen har under åren varit många och den har 
länge stått obebyggd.  
 
Redan i början av 1990-talet utlystes en arkitekttävling som gällde bostäder och kontor. I slutet 
av 1990-talet arbetade ett mindre utvecklingsbolag med planer på ett upplevelsecentrum på 
tomten. TK Development Sweden Holding AB kontaktades när detta projekt expanderade och 
ett samarbete mellan FOJAB arkitekter och TK Development Sweden Holding AB etablerades 
år 2001. Inriktningen ändrades från upplevelsecentrum till ett centrum för shopping och 
upplevelser, med betoning på shopping. 
 
Bygget av Entré påbörjades hösten 2006 och den 19 mars 2009 slåss portarna upp för 
allmänheten i samband med invigningen!  
 
 
AFFÄRSIDÉ 
  
Entré ska vara konsumentens helhetslösning för shopping och nöjen, där ett besök kan ge alla 
sinnen en kick – välbefinnande genom gym, bowling, restaurang, bio och shopping. Entré ska 
överträffa kundens förväntningar och miljön ska vara trygg och säker. 
 
 
VISION 
 
Att vara förstahandsvalet för individen, kompisgänget och familjen när ni har en halv eller hel 
dag tillsammans. Du kommer till Entré för att du vet att du får en rolig vistelse, du träffar ofta 
någon du känner, du tillgodoser både shopping - och nöjesbehovet och du trivs. 
 
 
LÄGET 
 
Det centrumnära läget med bostäder in på knutarna skapar förutsättningar för ett levande 
shopping- och upplevelsecentrum. Entré ligger precis vid, två för Malmö, viktiga knutpunkter. 
Den norra infarten till Malmö – här passerar 44.000 bilar varje dag – och på Värnhemstorgets 
hållplatser kliver 8.000 resenärer på och av lokal- och regionbussar dagligen. 
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GODA KOMMUNIKATIONER 
 
Till Entré tar man sig lätt till fots, med cykel, bil och stadsbuss. Cykelvägnätet i Malmö är väl 
utbyggt. I Entrés moderna och ljusa garage finns 1.000 p-platser. 
 
Följande stads- och regionbussar trafikerar Värnhemstorget: 
 
Från Malmö Centralstation  buss nr 3 och 7 
Från Södervärn  buss nr 3, 6 och 34 
Från Gustav Adolfs torg (GAT) buss nr 6 och 7 
Från Triangeln  buss nr 6 via GAT 
Från Mobilia   buss 34 
 
Från Lund   buss nr 130, 131 och 169 
Från Lomma/Bjärred  buss nr 132 
Från Trelleborg  buss nr 146 
Från Skanör/Falsterbo/Höllviken buss nr 100 
 
Tåg avgår från Köpenhamn till Malmö Central station. Buss 999 avgår från Köpenhamn och 
stannar både på Södervärn, Gustav Adolfs torg och Triangeln. 
 
 
ÄGARBILD OCH FÖRVALTNING 
 
TK Development Sweden Holding AB är initiativtagare och har utvecklat Entrékonceptet 
tillsammans med FOJAB arkitekter. Bolaget arbetar med fastighetsutveckling i Nord- och 
Centraleuropa och är ett av de ledande företagen i Europa inom kärnverksamheten: utveckling 
av shoppingcentra och handelsområden. TK Development Sweden Holding AB arbetar bland 
annat med projektutveckling av shoppingcentrum och storbutiker/retail parks. Huvudkontoret 
ligger i Aalborg, Danmark. TK Development har kontor i åtta länder: Danmark, Sverige, 
Tyskland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien. När DTZ Sverige övertar 
förvaltningsansvaret, kommer TK Development Sweden Holding AB att ha uthyrningsansvaret.  
 
DTZ Sverige AB har utsetts av den blivande ägaren Commerz Real AG, att ansvara för 
fastighetens totala förvaltning. DTZ är en av de största globala fastighetsrådgivarna, med mer 
än 12.500 anställda på 150 kontor i 45 länder världen över. DTZ är oberoende rankat som ett av 
de ledande företagen inom fastighetsrådgivning på varje lokal delmarknad där de bedriver 
verksamhet. Positionen reflekterar den centrala vikten i DTZ:s filosofi av att leverera 
fastighetsrelaterade tjänster baserade på lokal kännedom och erfarenhet. 
 
Den svenska verksamheten har ca 70 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Norrköping. DTZ i Sverige är också marknadsledande när det gäller fastighetsvärderingar. År 
2008 utsågs för fjärde året i rad till bästa svenska värderingsföretag och bästa värderare i 
nordiska regionen av Euromoney Magazine. 
 
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.  
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ARKITEKTENS INSPIRATION 
  
Arkitekt Greger Dahlström har skapat Entré tillsammans med sina medarbetare på FOJAB 
arkitekter i Malmö. Han har bland annat inspirerats av platsens historia och Malmös signum 
som ”ljusstad”, med ljussatta broar, vattentorn och parker. Den tidigare obebyggda tomten där 
Entré ligger har sedan lång tid tillbaka kännetecknats av reklambudskap och neonskyltar. Detta 
arv förs nu vidare - Entrés fasad kan ändra färg och ljussättas på olika sätt.  
 
Med sina unika glasade fasader blir byggnadens kommersiella innehåll synligt och en del av det 
pulserande stadslivet. Greger Dahlström har skapat ett shopping- och nöjescentrum med många 
mötesplatser, både ute och inne, vilket förstärker känslan av öppenhet och närhet till de 
omgivande befintliga gaturummen. 
 
Entré ligger alldeles i stadsbrynet vid den norra infarten och annonserar mötet med Malmö.  
Ljusaxeln genom byggnaden via den stora glasöppningen mot infartsleden gör Entré till en 
välkomnande och levande port till staden. 
 
 
TRE HUSKROPPAR – LJUS, TRANSPARENS OCH AKTIVITET 
 
Entrés tar med sin arkitektur och design ett steg framåt, från 1990- och 2000-talets 
shoppingcenter.  
 
Entré är ljust, luftigt och med enorm rymd. Fasadens och byggnadens transparens och 
föränderlighet är viktig. Hela tiden syns människor som rör sig inne i shoppingcentrat.  
Gränsen mellan ute och inne suddas ut och även när du vistas inne i byggnaden upplever  
du omgivningen utanför genom fönsterpartier och glasgallerier. 
 
Entré består av tre sammanbyggda huskroppar: 
Entréhuset, som numera fått namnet Glashuset, är den första byggnad som besökare norr  
ifrån möts av, Värnhemshuset som rymmer Hemköp, har byggts om och renoverats och här 
finns Entrés sydligaste entré. Denna byggnad förbinds med det nybyggda Glashuset med hjälp 
av ett nybyggt Torghus i tegel, som knyter an till befintlig bebyggelse. Torghuset förbinds med 
Glashuset genom en inglasad bro och delvis glasat golv.  
 
 
UNIK UTSIDA 
 
Entrés fasad är levande och föränderlig. Glashusets fasad är klädd med ett halvtransparent U-
profilglas och delar av fasaden har täta väggar bakom glaset. Glaskonstruktionen är unik för 
Europa. Den norra väggen, som vetter mot motorvägen, har två stora fönster i klarglas – och 
kan ses som en visuell entré eller ljusaxel. Detta fönsterparti fortsätter nästan i Kungsgatans 
riktning från Lundavägen och är Plan 3:s och Plan 4:s panoramafönster. På kvällen strålar ljuset 
från de två stora fönstren.  
 
Glashusets tak har två fönsterband, vilket ger både dagsljus och skapar en rymd i huset.  
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Pilgatan sammanbinder Värnhemstorget med Glashuset. Där Torghuset och Glashuset möts 
skapas ett nytt torg, Entrétorget. Platsen öppnar sig mot väster och erbjuder eftermiddagssol.  
 
Torget möbleras med stilrena bänkar, lampor och cykelställ.  
 
Befinner du dig inne i Entré, har du full koll på torglivet, på kaféer och uteserveringar. 
Galleriernas puls och Entréhallens rulltrappor syns genom de glasade fasaderna. 
Panoramafönstret på Plan 3 fyller hallen med ljus.  
 
Mot Lundavägen en ljussatt, terrasserad park att anläggas, som effektivt döljer varuintaget. 
 
 
LUFTIG OCH LJUS INSIDA 
 
Alla delar av Entrés miljöer bär på känslan av ljus och rymd. Materialen är hållbara och 
funktionella.  
 
Golv och tak ska skapa ordning i den kommersiella och händelserika miljön. Alla golv i Entrés 
gallerier och hallar är av samma sten – granit. Stenen har en fantastisk förmåga att fånga ljuset, 
och leva med dygnets olika ljusskiftningar. Arkitekterna har valt att varva två varianter, en 
polerad platta och en slipad. De polerade läggs som friser mellan de slipade. Ju högre upp i 
byggnaden, desto glesare mellan friserna. Resultatet: Golvet upplevs som ljusare ju högre upp 
du kommer.  
 
Innertaket är byggt med ljuddämpande, perforerade gipsplattor. 
 
Hissarna är ljusa och rymliga. De är i rostfritt stål och har speglar, både på väggen och i taket. 
Golvet är i granit. Rulltrapporna ger ett fartfyllt och smidigt intryck och bjuder besökarna upp 
i huset.   
 
 
GENOMTÄNKT INREDNING 
 
Entré är elegant och stilren i sitt övergripande formspråk. För att skapa en känsla av 
sammanhang har val av detaljer och möbler skett med största omsorg för att bidra till en skön 
och lugn shoppingatmosfär.  
 
Entré har många utrymmen där människor samlas, både inom- och utomhus. Inomhus finns 
sittgrupper i tydliga signalfärger. Tanken är att inredningsdetaljer och möbler inte ska 
konkurrera med butikernas budskap, skyltning och inredning. 
 
Inredningsmässigt har Entrés Food court på plan 3 fått ett eget inredningsuttryck. Food courten, 
med sina restauranger samlade runt den öppna serveringsytan, är planets hjärta. Food courten 
har två miljöer. Den ena präglas av stora panoramafönster. Den andra delen av serveringen är 
placerad under slutet tak, vilket ger en mer intim känsla. Designen är modern med möblerna 
från svenska och danska leverantörer. 
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SHOPPING, MAT OCH MYCKET NÖJE 
 
Entré förenar shopping, matupplevelser och nöjen och erbjuder mötesplatser för hela familjen, 
både inom- och utomhus. 
 
På plan 1 och 2 samsas bland annat mode, hemelektronik och hälsa. Här finns både stora 
butikskedjor och några mindre butiker – unika för Entré och Malmö – representerade. 
 
På Plan 3 har restauranger, biosalonger och bowling samlats. Här finns också Vizz som erbjuder 
kul för hela familjen! 
 
På Plan 4 i Entréhuset finns SATS Sports Club, som förutom traditionell gruppträning och 
personliga tränare även erbjuder barnpassning. Anläggningen blir med sina 2.500 kvm 
företagets största i regionen. 
 
De två underjordiska garageplanen har plats för cirka 1.000 bilar. Arkitekterna har arbetat med 
att utforma denna miljö så att den är ljus, säker och välkomnande.  
 
Entrés totala yta är 90.000 kvm. 
 
 
ENTRÉS HYRESGÄSTER 
 
Entré har idag följande hyresgäster: 
 
SHOPPING 
Intersport 
BR Leksaker 
The athlete´s foot  
Synoptik 
Aircall 
Teknikmagasinet 
GameStop 
OnOff 
Telia 
Life  
Ur&Penn 
Guldfynd 
Yves Rocher 
Silverbox 
Accent 
Skinncity 
Skult  
H&M 
Cubus 
BikBok 
Flash 
Sisters Point 

MQ 
Esprit 
Dressman 
Mango 
Brothers&Sisters 
Lindex 
Smycka 
Limited Too 
Stjärnurmakarna 
Hemtex 
Kicks 
Telenor 
NewYorker 
Gina Tricot 
Envy you 
Jack & Jones  
Vero Moda  
Kjell & Co 
Akademibokhandeln 
Dna Eurosko 
Kapp-Ahl 
Lagerhaus 
Zone 
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Cervera 
Deichmann 
Gallerix 
Nikita 
Rizzo 
Minomin 
Joy  
Triumph 
Scorett 
Mischief 
Carlings 
Pashion Cosmetics 
Kahls The & Kaffe 
Glitter 
Lutidex 
Vila 
 
MAT & DRYCK 
Mangal 
Big Hanks 
Laila 
Curry Republic  
Spicy & Tasty 

 
 
 
Wok Kitchen 
Le Quattro Stagioni 
Auberge d’azur 
Le Petit Café 
Burger King 
Sunset Boulevard 
Redfellas 
Barista Fair Trade 
Waynes Coffee 
 
NÖJE 
Lucky Strike Bowling 
SATS Sports Club 
Vizz 
SF Bio 
 
ÖVRIGT/BEKVÄMLIGHET 
Apoteket 
Sko- & nyckelservice 
Bankomat 
Hemköp 
Pressbyrån 
Q-park

 
 
ÖPPETTIDER 
 
Klockan 10-20 måndag – fredag, klockan 10-18 lördag – söndag. 
 
 
 
KURIOSA OM ENTRÉ 
 
• 6.685 glasprofiler som fasad och dubbelt så många infästningspunkter. Denna 

glasinfästning i kombination med den valsade u-profilsglasen är än så länge unik i Europa. 
• 88 butiker fördelar sig på 2 våningsplan och 3 huskroppar. 
• En 29 meter lång brokonstruktion gör det möjligt att gå inomhus mellan huskropparna 

glashus och torghus vidare till värnhemshus. Denna bro är en fortsättning av glasfasaden 
och imponerar med en invändig höjd på 8,9 meter. 

• Det svarta granitgolvet var stenbrottets sista beställning. 
• Entré har 1.000 parkeringsplatser i ljust och luftigt garage. 
• Entré har fyra caféer på bottenvåningen. 
• Malmö får ett nytt torg, en mötesplats utomhus – Entrétorget. 
• Foodcourten på plan 3 har en takhöjd på 11meter. 
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KONTAKTUPPGIFTER 
 
TK Development Sweden Holding AB 
Gamla Brogatan 36-38 
Box 400 
S-101 27 Stockholm 
 
• Dan Fæster, VD TK Development Sweden Holding AB. Tel: (+46) (0)8 751 37 30  
  Mobil + 46 (0) 70 525 70 00. E-post: daf@tk.dk 
 
 
Entré Malmö 
DTZ Retail Services 
Östra Förstadsgatan 56  
212 12  Malmö 
 
• Lars-Gunnar Garvö, centrumchef. Tel: (+46) (0) 707 355 996 

E-post: lars-gunnar.garvo@dtz.com 
  
• Karin Bossner, centrumledare. Tel: +(46 (0) 703 965 965 

E-post: karin.bossner@dtz.com 
 
DTZ Huvudkontor 
Kungsbron 2 
111 22 Stockholm  
 
Växel: +46 (0) 8 671 34 00, Fax: +46 (0) 8 671 34 05 
 

 
Se även www.entremalmo.se och www.tk.dk. 
 
 

mailto:daf@tk.dk
mailto:lars-gunnar.garvo@dtz.com
mailto:karin.bossner@dtz.com
http://www.entremalmo.se/
http://www.tk.dk/

	SHOPPING
	Silverbox
	Esprit
	Dressman
	Mango
	Brothers&Sisters
	Lindex
	Smycka
	Kapp-Ahl
	Triumph
	Mischief

	Pashion Cosmetics
	Kahls The & Kaffe
	
	MAT & DRYCK

	��
	Wok Kitchen
	Auberge d’azur
	Redfellas
	Barista Fair Trade
	Waynes Coffee
	NÖJE


	Vizz
	SF Bio
	ÖVRIGT/BEKVÄMLIGHET

	Apoteket
	Hemköp


