
LEVANDE MÖTESPLATS ERBJUDER VÅRDCENTRAL 2023

I egenskap av levande mötesplats fortsätter Galleria Center Syd att bredda sitt utbud. Till hösten 
2023 öppnar Hälsomedicinskt Center (HMC) sin nya vårdcentral inne i Gallerian. Detta öppnar upp  
för visionen att fortsätta erbjuda ett mervärde som går bortom enbart shopping.

Till hösten 2023 öppnar Hälsomedicinskt Center sin nya vårdcentral inne i Galleria Center Syd. Att bredda utbudet 
och erbjuda en service med bland annat en vårdcentral, barnmorskemottagning och BVC lyfter inte enbart  
Gallerian utan hela handelsplatsen.

– Våra kunders behov ligger överst på dagordningen när vi utvecklar Gallerian. Vi är en levande mötesplats 
och det är oerhört viktigt för oss att fortsätta bredda vårt utbud till våra kunder. Den större visionen för  
Gallerian går även hand i hand med att Hälsomedicinskt Center öppnar då de vill erbjuda komplett  
vårdkoncept i direkt anslutning till en naturlig mötesplats - och den mötesplatsen är Galleria Center Syd, 
säger centrumchef Magnus Gibhardt.

Den drygt 900 kvadratmeter stora mottagningen kommer ligga på andra våningen mitt emot ICA Maxis entré 
och ger helt rätt förutsättningar för Hälsomedicinskt Centers nya och befintliga verksamheter. Här kommer man 
kunna besöka vårdcentral, barnmorskemottagning, BVC, mobilt vårdteam och företagshälsovård.

– Vi ser med glädje fram emot vår nyetablering på Galleria Center Syd i Löddeköpinge. För HMC ger detta 
ytterligare möjlighet att vidareutveckla både befintliga och nya vårdkoncept med god och nära vård för våra 
patienter på en av regionens självklara mötesplatser säger Hanna Hultman, VD för Hälsomedicinskt Center.

– Vi är stolta och glada att Hälsomedicinskt Center satsar i Galleria Center Syd genom att öppna sin sjätte 
vårdcentral. Tillsammans med övriga planer för Handelsplats Center Syd stärker vi i Galleria Center Syd 
vår position som mötesplats. Vi slutar aldrig att motiveras av att berika vår Galleria med nya aktörer och 
återigen har vi tillsammans med TAM Retail lyckats framtidssäkra Galleria Center Syd, säger centrumchef  
Magnus Gibhardt.

För ytterligare information:   
Magnus Gibhardt, Centrumchef, 0730-33 33 77, magnus.gibhardt@retta.se
Hanna Hultman, VD för Hälsomedicinskt Center 0708-74 67 23

Galleria Center Syd invigdes 1991 i Löddeköpinge och var en av Skånes allra första shoppinggallerior. Gallerian har idag ca 75 butiker i en om- och tillbyggd fastighet 
på ca 50 000. 2019 fick Gallerian nya ägare, Catalyst Capital, en internationell långsiktig investerare med stark framåtanda. Operativ partner är Nordic Investment & 
Capital Partners - NCAP. Du hittar oss i Löddeköpinge, alldeles intill E6:an mellan Malmö och Helsingborg – mitt i den expansiva Öresundsregionen.
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