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C E R NE R A FAS TIGHET ER AB

SO L & SKUGGA O C H V ER IS U R E
NYA H Y R E SGÄ ST ER H O S C ER N ER A
I slutet av februari får Cernera två nya
hyresgäster i fastigheten Guldbaggen i
Knalleland, Borås.
Det är franchisekedjan Sol & Skugga som etablerar
sig med en butik i Borås, och larmföretaget
Verisure som öppnar showroom. Fastigheten ligger
i korsningen Bergslenagatan/Skaraborgsvägen
och bland de andra hyresgästerna i huset märks
Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Avonova
(företagshälsa) och Din Cykel.
– Vi ser fram emot att erbjuda Sol & Skugga och
Verisure välanpassade lokaler i ett kommersiellt
attraktivt område och vi är glada över att dessa
företag valt oss som hyresvärd, säger Lars Angwald, vd för Cernera.
På Sol & Skugga ser man fram emot flytten till den nyrenoverade butiken, och framhåller fördelarna med det
attraktiva läget som de nya lokalerna innebär.
– Knalleland är ett köpstarkt område med bra parkeringsmöjligheter och butiksytorna i markplan passar
oss perfekt. Det ska bli väldigt roligt att flytta in, säger Marie Lundgren, franchisetagare för Sol & Skugga.
– Det välexponerade läget i Knalleland med sex miljoner besökare per år gör lokalen idealisk som
showroom för oss, säger Niklas Holmquist, franchisetagare för Verisure.

Sol & Skugga ingår i Umbra-koncernen som har designat och tillverkat solskydd sedan 1954. Företaget har butiker över hela landet och
erbjuder helhetslösningar inom solskydd för både hem och offentlig miljö.
Verisure är namnet för tidigare Securitas Directs hemlarm. Företaget erbjuder ett av Sveriges mest installerade hemlarm. Med ett starkt
fokus på kvalitet och service är de cirka 300 000 kunderna runt om i Sverige bland de mest nöjda i branschen.
Cernera Fastigheter AB förvaltar kommersiella fastigheter och är en stark aktör inom bostadsutveckling. Vi är ett av Västsveriges största
privatägda fastighetsbolag med en egen förvaltningsvolym överstigande 1 miljard kronor och innehar därutöver en projektportfölj om
närmare 1 000 byggrätter för bostäder i olika skeden.
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