I höst öppnar första delen av i-HUSETs nya food hall

Under hösten tar sju mataktörer plats på i-HUSET när centrat öppnar sin nya food hall Matloftet. På ca 1800 kvm kommer det att finnas både lokala hjältar och för Linköping, nya
matkoncept.
- Vi är glada över att vi kan fortsätta att arbeta för att bidra till en ännu bättre mötesplats
för alla i och runt omkring Linköping. Det är något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat,
säger Jessica Lundmark, Meeting Place Manager på i-HUSET.
- Vi strävar hela tiden efter att hitta möjligheter för att utveckla vår verksamhet tillsammans
med våra hyresgäster och partners. Restaurangbranschen är en bransch som är väldigt
påverkad av pandemin och på detta sätt hoppas vi på att kunna utveckla vårt matutbud och
samtidigt hitta möjligheter för att stödja en för tillfället drabbad bransch framåt fortsätter
Jessica.
I utbudet kommer det att finnas både lokala hjältar och för Linköping nya koncept. Den som
besöker Matloftet kommer att kunna smaka på allt från vällagade hamburgare och till
asiatisk street food. Där kommer det även att finnas en ny lekyta, konferensrum och
familjerum.
- Vi följer givetvs utvecklingen av pandemin och alla rekommendationer från Regeringen
och Folkhälsomyndigheten noggrannt. Det är väldigt viktigt för oss att säkerställa att alla
som besöker i-HUSET känner sig trygga när de är här. Därför har vi sett över så att en
eventuell möbleringen av ytan kan Corona-anpassas för att göra det möjligt att hålla social
distansering. För den som hellre vill äta hemma kan man hämta upp sin mat via vår Pick up
point utanför i-HUSET, berättar Jessica.
Jessica menar vidare på att det i dessa tider även är viktigt att kunna se framåt och planera
för framtiden.
- Matloftet kommer att bli ett jättelyft för i-HUSETs matutbud i en härlig atmosfär, avrundar
hon.
Matloftet kommer att finnas på plan 2 i mitten av i-HUSET.
Den andra öppningen av food hallen kommer att ske under februari 2022.
Snabba fakta:
Öppning etapp 1: slutet av september 2021
Öppning etapp 2: februari 2022
Yta: ca 1800 kvm
Mataktörer: 7 stycken (Sen street kitchen, Çok Najs, Food & Family, Flott, Sushi Yama samt
Oh Poké - Hawaiian Street Food)
Övrig service på ytan: Konferensrum, lekyta, familjerum.
Kontaktperson:
Jessica Lundmark, Meeting Place Manager
0708–617064
Jessica.lundmark@ingka.com

