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PRESSMEDDELANDE – BARNBUTIKEN BABYA BLIR NY
HYRESGÄST I KÖPKVARTERET 43:AN
Sveriges nya Babykedja, BABYA, fortsätter expandera på den svenska marknaden
och väljer Köpkvarteret 43:an i Boden som sin nästa etablering i Norrbotten. Det är
den lokala entreprenören Pasi Roponen, som bl.a. driver Lekia i Boden, som
kommer öppna BABYA i Boden. Wiksténs Fastigheter har tecknat hyresavtal med
BABYA i Boden på en 150 kvm stor butikslokal.
-

”BABYA erbjuder ett stort utbud av babyprodukter. Konceptet blir ett bra
komplement till det övriga utbudet i Köpkvarteret och handeln i Boden.
Etableringen sker i f.d. Apotek Kronans lokal och BABYA blir granne med
Lekia och Le Croissant. Lokalen har egen ingång och kommer även ha en
integrering mot Pasis grannbutik, Lekia, säger Dennis Wikstén, VD för
Wiksténs Fastigheter.”

-

”Vi har sedan vi flyttade in i 43:an med Lekia sett en stor efterfrågan av
barnprodukter. BABYA är en del av Lekia kedjan och tillika Sveriges nya
babykedja. Vi kommer erbjuda ett brett sortiment för dig som är gravid och
för barn mellan 0 och till 4 år, bl.a. barnvagnar, bilstolar, hemsäkerhet och
babyprodukter. Med integreringen till vår befintliga Lekia butik kommer vi
tillsammans ha ett brett och stort sortiment för såväl de allra minsta till
barnen till de stora barnen. Vi ser framemot vår öppning som planeras bli i
februari nästa år, säger Pasi Roponen, BABYA i Boden.

Wiksténs Fastigheter är ett anrikt fastighetsbolag med historia sedan 1950. Idag äger,
förvaltar och utvecklar vi närmare 900 lägenheter och över 30 000 kvadratmeter
näringslokaler. Det gör oss till Bodens största privata fastighetsägare och en stark och
framåtdrivande aktör av Bodens samhällsutveckling. Med hyresgästen i fokus bygger
vi Bodensarnas framtida samhälle.
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