Välkommen på julklappskväll i City den 19:e december
Med bara dagar kvar till julafton bjuder vi i Helsingborg city in till en mysig julklappskväll. 28 butiker
håller kvällsöppet 16:00-20:00 och bjuder på extra julstämning under sista fixet inför julledigheten.
Idén om en julklappskväll kommer från Jessica som är butikschef på Lindex och Sofia som driver
Scorett. Nu har vi fått med 28 butiker till att hålla kvällsöppet och hjälpa till med shoppingen sista
dagarna innan Julafton.
-

Vi nappade direkt på idén, det är svårt att hinna med allt inför jul, särskilt om man jobbar
dagtid. Nu kan man ta med sig någon man tycker om och kvällshoppa i city och dessutom
passa på att njuta av de vackra vinterljusen, säger Malin Thörnwall, cityutvecklare på
Helsingborg City.

När idén om julklappskvällen lanserades på Helsingborg Citys frukostmöte dök ett förslag till upp från
en av handlarna om att bjuda kunderna på gratis julparkering under julklappskvällen. Helsingborgs
stad nappade direkt på förslaget.
-

Självklart vill vi i samverkan med Helsingborg City bjuda på en liten ”hjulklapp”. Det blir gratis
att stå på alla kommunala parkeringsplatser i city* den 19e december kl. 16-20, säger Leo
Schneede, parkeringssamordnare Helsingborgs stad.

Det bjuds bland annat på dansanta överraskningar i butikerna.
Fullständig information om julen i city finns på www.julicity.se
God Jul och välkommen till Helsingborg city.
För mer information:
Malin Thörnwall, cityutvecklare, Helsingborg City
E-post: malin.thornwall@helsingborg.se
Telefon: 073-424 43 32
Leo Schneede, parkeringssamordnare Helsingborgs stad
E-post: leo.schneede@helsingborg.se
Telefon: 0709-906 558

Medverkande butiker: Belami, Carl Hoff, Chocolatte, Clas Ohlson, Flash, Gents, Guldvarufabriken,
Gömstället/Kaktus, H&M, Hemmakväll, Joy, Kicks, Kullagatans Kaffe & Te, Lindex Kullagatan, Lundbergs
Handskar & Väskor, Mint Fashion, Newhouse, Optica, Rebecca Falck, Rituals, Sand & Lin, Scorett,
Stjärnurmakarna, Store, Style & Living, The Body Shop, Trampolin, Världsbutiken.
*Gratis parkering gäller området nedanför Landborgen och endast kommunala p-platser.

