ANNONS

ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA

9

Kvarteret Tullen

– med en mix av butiker och restauranger
n n Kvarteret Tullen no 8 har blivit ett namn som Kungsbackaborna känner till. Det är ingen slump. Arbetet med
att bygga ett varumärke kring kvarteret pågår för fullt och visionen är en levande plats där gammalt möter nytt
och där människor träffas.
– Vi skapar en blomstrande del av staden som lockar folk, säger Monika Hamrin.
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ONIKA OCH STEFAN
HAMRIN äger sedan

2008 Kvarteret Tullen
8. Kvarteret består av
tre fastigheter, varav
den äldsta, som vetter ut mot Storgatan
byggdes 1846. Huset på Kyrkogatan
byggdes 1951 och det nyaste tillskottet
är Tullenhuset på Norra Torggatan, med
sin mysiga innergård. Kvarteret består
nu av en mix av restauranger, butiker
och bostäder i gamla och nya byggnader.
– Vi ville ha restauranger ut mot torget, för att utnyttja det fantastiska läget.
Tullen 8:2 har varit en succé och när
lokalen på hörnet på samma gata blev
ledig önskade vi en komplettering. En
vinbar med smårätter blir perfekt, säger
Monika Hamrin.
med att få med hyresgästerna i varumärkesbyggandet. De
träffas och ger varandra råd och samtalar
om hur man kan nå framåt.
– Vi börjar med vårt kvarter och hoppas att fler hakar på, säger hon.

HON ARBETAR AKTIVT

Samarbetet har till exempel handlat
om gemensamma inköp och sammanhållande utsmyckningar i kvarteret. Ett
evenemang som startades redan förra
sommaren och som kommer att växa i
år är den återkommande marknaden på
norra delen av torget.
– Kungsbacka är en marknadsstad,
och det vill vi jobba vidare med. Alla har
inte möjlighet att komma på torsdagsförmiddagar, därför har vi gjort lördagarna
till marknadsdagar under sommaren,
säger Monika Hamrin.
ELVA MARKNADER är planerade. En med
loppis, och en annan marknad samverkar med URBAN GARDEN DAY.
Monika och Helen Vinlöv från Sätt att
mötas, letar personligen efter företagare
och hantverkare som vill ställa ut under
marknaden.
– Även här vill jag ha en bra mix av inredning, mat, konst och hantverk, säger
Monika Hamrin.

besökaren en härlig upplevelse. Hon bor
själv i Kvarteret Tullen no 8 och trivs
med utsikten över det klassiska torget
och de välbevarade husen runtomkring
och hon hoppas att gatulivet i Kungsbacka inom kort kommer vara så sprudlande och blomstrande som det förtjänar
att vara.
– Jag är stolt och glad över att få verka
i Kungsbacka.

”Kungsbacka är
en marknadsstad och det vill
vi jobba vidare
med.”

snygga och enhetliga
stånd åt utställarna och satsar på att ge

HON HAR SKAFFAT

Monika Hamrin, ägare av Kvarteret Tullen no 8.

STORGATAN:
Kiawa Hobby
MM Sports
Salong Jan
KTV Interiör
Cyrano

NORRA TORGGATAN:
Lokal 10 Vinbar
Hendéns Optik
Bistro Tullen 8:2

KYRKOGATAN:
Stickan & Nålen
Salong Centrum
Tassarnas hundtrim & spa

