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Det är inte så svårt att med ledning av
nuvarande butikstäckning, befolkningstal
och trafikströmmar peka ut potentiella
stormarknadslägen. 

Antalet tänkbara lägen för City Gross
kan naturligtvis bedömas vara störst,
men i praktiken är det förmodligen ICA
Maxi som oftast kommer att dyka upp i
nya lägen framöver, trots betydande risker
för kannibalisering på befintligt butiks-
bestånd. Coop Forum har med sina tolv
enheter lite svårt att hitta nya bra lägen. 

Mycket beror på möjligheterna av att
hitta tillräckligt stora tomter/fastigheter 
i bra lägen, att skapa vettiga lösningar
på trafikfrågan samt att mötas av en
positiv inställning från kommunerna. 

Stockholm stad tycks ha en restriktiv
inställning till stormarknader, i vart fall
när de etableras på det ytkrävande tradi-
tionella sättet – i en enplansbyggnad och
med markparkering. Inom Stockholm stad
finns det i dag endast tre stormarknader.
Samtliga dessa har etablerats i tidigare
fabriksbyggnader. 

Tre stormarknadslägen är tämligen
säkra – Bromma (ICA Maxi), Flemings-
bergsdalen i Huddinge (sannolikt ICA

Maxi) och Veddesta i Järfälla (oklart vem
som får läget). 

Det finns ytterligare ett säkert stor-
marknadsläge, men det är där oklart 
vilken format som slutligen väljs. Det 
gäller Pilstugan i utkanten av Åkersberga.
Här har Coops planer varit en kompakt
Coop Forum, men i slutändan kan man
komma att välja profilen Coop Extra. 

TÄNKBARA LÄGEN
Här följer några potentiella lägen.

• E4 norr om Stockholm: Järvafältet och
Upplands Väsby (mest intressant för ICA). 

• Väg 267, Rotebroleden mellan Stäket
och Rotebro: Förmodligen inom Sollentuna
eller Upplands Väsby. 

• E18 nordost om Stockholm: Hela
sträckan från Danderyd till Rosenkälla
utanför Åkersberga. Om mark kan upp-
drivas kan det finnas plats för minst två
stormarknader – i Täby (främst ICA) och
Rosenkälla. 

• E18 väster om Stockholm: Upplands-
Bro (ICA mest troligt). 

• Västra Stockholm: Vällingby-Grimsta-
Vinsta eller sträckan mot Lunda (ICA) och
Hjulstakorset nära gränsen mot Järfälla. 

24 stormarknader kan bli 34
I dag finns det 24 stormarknader i Stockholms län. Marknaden för stormarknader i länet börjar mättas,
men ännu finns en tillväxtpotential. Tre nya stormarknader är tämligen säkert på gång och tänkbara
lägen för ytterligare ett tiotal kan pekas ut.  

ICA Maxi i Bromma Center är en av de stormarknader som är på gång.                                         Illustration: Planbeskrivning, Stockholm stad
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Årsmöte på Hasselbacken 
SLHFs årsmöte och vårfest hålls i år lördagen den 24 april på Hasselbacken på
Djurgården. Stipendieutdelningen sker direkt efter årsmötet, som startar klockan
16.30. I sedvanlig ordning blir det middag samt underhållning av det tio man
starka showbandet Cotton Club – och så naturligtvis dans. SLHF kommer att på
Hasselbacken använda både Hazeliussalen och Spegelsalen. Hasselbacken drivs
av Scandic. Närmare detaljer framgår av den inbjudan, som i slutet av mars
sänds ut till SLHFs medlemmar, men det kan vara bra att redan nu reservera
dagen i almanackan. �

• Södra Stockholm: Johanneshov-
Globen- och Slakthusområdet, Enskede-
Farsta och Årsta där ICA i Årsta parti-
hallar har ett 20 000 kvadratmeter stort
lager där verksamheten ska avvecklas
inom 12–18 månader.

• E4/E20 söder om Stockholm: Fru-
ängen-Sätra, Kungens Kurva (ICA och
Coop) och Tumba-Tullinge.

STORA KVANTUM HINDRAR?
Det kan i sammanhanget nämnas att 
det finns närmare ett tiotal större ICA
Kvantum, som kan ha betydelse för even-
tuell etablering av ICA Maxi. Det handlar

om Norrtälje, Åkersberga, Arninge-Täby,
Bålsta, Järfälla, Mölnvik-Värmdö, Sickla-
Nacka och Kungens Kurva. Möjligheterna
att bygga ut någon av dessa till Maxi är
nästan obefintliga. ICA Kvantum Flygfyren
i Norrtälje ska ju byggas ut till en yta som
motsvarar en stormarknad, men behåller
ändå Kvantum-profilen.

En enda ICA Maxi – (i Skvaltan-Nacka)
– har etablerats i närheten av en större
befintlig ICA Kvantum – i Sickla. 

DESSA FINNS I DAG
Här är länets 24 stormarknader: 

• Coop Forum (tolv stycken): Norrtälje,
Arninge-Täby, Kungsängen, Häggvik-
Sollentuna, Vinsta-Stockholm, Bromma,
Gustavsberg-Värmdö, Västberga-Stock-
holm, Fittja-Botkyrka, Handen-Haninge,
Södertälje och Nynäshamn. Här har inte
medräknats Coop Forum i Rotebro-
Sollentuna, som snart konverteras till 
Coop Extra. 

• ICA Maxi (åtta stycken): Eurostop-
Arlandastad, Häggvik-Sollentuna, Solna,
Lindhagen-Stockholm, Nacka, Eriksberg-
Botkyrka, Handen-Haninge och Södertälje.

• City Gross (fyra stycken): Häggvik-
Sollentuna, Bromma, Kungens Kurva och
Länna-Huddinge. Här har medräknats Vinn
Stormarknad i Häggvik, som snart konver-
teras till City Gross. �

Läs mer 
om aktuella etableringsplaner på www.slhf.nu



Nya stadsdelar genererar nya butiker
Flera nya stadsdelar projekteras och växer fram i Stockholm. De kommer att skapa 
lägen för nya dagligvarubutiker. Det gäller bland annat Norra Djurgårdsstaden 
och Vällingby Parkstad. 
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Vintern rasat ut... Ja, nu längtar vi nog lite till mans att våren ska göra ett försök att besegra Kung Bore. Vi vet ju alla
att våren varje år vinner den matchen till slut. Vilken vinter vi haft! Men det har ju inte bara varit elände med hala gator
och mycket skottande. I skrivande stund tittar jag ut från kontoret och ser en klarblå himmel som lyser på gnistrande snö
samtidigt som det är tolv minusgrader. 

Fredrik, som jobbar hos oss berättade att hans pappa – som bor i Kiruna – är riktigt arg. ”Stockholm tar allt från
Kiruna och nu även snön.” Man kan ju se lite olika på vintern…

Succé kan man sammanfatta SLHFs första julgransplundring genom tiderna (se vidare separat artikel). Nu väntar
klubbdagar, påskfest och så höjdpunkten, vårt årsmöte 24 april. I början av maj blir det en repris av vårfesten i Villa
Adolfsberg.

Väl mött på våra aktiviteter.

Göran Paulsson, 
ordförande i Seniorklubben

Vällingby Parkstad är arbetsnamnet på den stadsdel som ska växa fram i det område i Råcksta där i dag Vattenfall huserar.                     Illustration: Program för detaljplan, Stockholm stad

Stockholmshandlar’n har tidigare berättat
om att dagligvarubutiker kommer att
etableras i kommande nya stadsdelar
som Nya Årstafältet, Järvastaden, Ulriks-
dalsfältet och Norra station. Men mycket
mer är dock på gång – till exempel Norra
Djurgårdsstaden och Vällingby Parkstad. 

De flesta projekten rymmer både bo-
städer och arbetsplatser – samt handel
och service i varierande grad.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN
Norra Djurgårdsstaden är Sveriges 
största stadsutvecklingsområde. Det
sträcker sig från Husarviken i norr till
Loudden i söder och omfattar fyra delar
– Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen
och Loudden. Här ska 10 000 nya bo-
städer och 30 000 nya arbetsplatser
växa fram till 2025. 

Det blir en hel del ny dagligvaru-
handel i området. ICA Kvantum Värtan
har ju redan öppnat i Kvarteret Riga i
Värtahamnen. I Hjorthagen finns planer
på en dagligvarubutik på 1 500 m2.
Möjligen blir det en dagligvarubutik 
även i Loudden, den etapp som ligger
sist i projektet.

Det största handelsområdet verkar
dock bli kvarteret Valparaiso som ligger
innanför Värtapiren, som för övrigt ska
byggas ut. Valparaiso, som omfattar 
150 000 m2, beräknas få 60 000–
80 000 m2 handel och kontor. Här räknar
NCC att de första delarna ska vara 
färdigställda 2016.

– Det blir absolut livsmedel. Det kan
bli en, det kan bli två dagligvarubutiker
eller kanske en stormarknad, säger
Suzanne Odenstad på NCC. 

VÄLLINGBY PARKSTAD
I Råcksta ska området med Vattenfalls
kontorskomplex omvandlas till en ny
stadsdel med arbetsnamnet Vällingby
Parkstad. Den är tänkt att rymma 
1 000–1 200 lägenheter, arbetsplatser
och kanske 5 000–8 000 m2 butiker och
annan service. Totalt omfattar stads-
delen 100 000 m2. 

Fastigheterna från vilka Vattenfall
flyttar i slutet av 2012 ägs av Svea-
fastigheter, som tillsammans med
Stockholm stad nu har satt i gång plan-
arbetet. En arkitekttävling ska utlysas
om de nya höghusen. 

Handeln kommer att lokaliseras 
i gatuplan längs Jämtlandsgatan och
torget samt utmed allén. 

– Vi räknar med någon form av livs-
medelsbutik, kanske i storleken ICA
Supermarket eller ICA Kvantum. Det är
inte aktuellt med någon stormarknad.

Vällingby Centrum ligger ju bara en 
tunnelbanestation bort och kan till fots
nås på 20–25 minuter, säger Jörgen
Olofsson på Sveafastigheter. 

Sannolikt kommer dagligvarubutiken
att hamna längs Jämtlandsgatan. 

TVÅ BUTIKER PÅ ÅRSTAFÄLTET
Planerna på den nya stadsdelen Nya
Årstafältet utmynnade i februari i ett
program som är ute på samråd fram till
och med mars. Den tidigare tilltänkta
dagligvarubutiken har nu blivit ”två
stora matvarubutiker”. 

– Med detta menar vi butiker i stor-
leken ICA Kvantum. Butikerna bör
etableras på två olika platser i området,
den ena vid tvärbanehållplatsen, säger
projektledaren Katarina Borg på stads-
byggnadskontoret, Stockholm stad. 

I en illustration har platsen för ICAs
nuvarande distributionscentral i Årsta

partihallar omvandlats till bostäder och
parkmark. Detta har skett med ICAs goda
minne. Därmed inte sagt att det blir så.
ICAs lagerverksamhet ska avvecklas,
men det är ännu oklart vad ICA Fastig-
heter vill göra med byggnaden och ytan.
I planprogrammet skriver stadsbygg-
nadsförvaltningen: ”Om fastighetsägaren
är intresserad av att byta inriktning 
för sin verksamhet skulle denna kunna
integreras i den nya stadsdelen, såsom
illustreras i förslaget. Detsamma gäller
även för Martin Olssons område.”

ICA har förklarat sig intresserad av
att driva dagligvaruhandeln på Årsta-
fältet, men frågan är vad ICA kan er-
bjudas i gengäld för sin lagerplats…

Utbyggnaden av Årstafältet kommer
att ge 3 800–4 000 nya bostäder, vilket
innebär cirka 9 000–10 000 boende.
Därtill räknar man med 2 600 arbets-
platser.  �

Nytt från Seniorklubben



Så är vi då återigen inne i en avtalsrörelse. Parterna har bytt krav – och som vanligt

skiljer sig deras uppfattningar en hel del om vad branschen ”tål” i form av kostnads-

ökningar. Inte så konstigt med tanke på att den bransch man talar om är enormt

”spretig” med en väldigt varierande konjunkturkänslighet. Dagligvarubranschen

skiljer ut sig genom en mycket lägre känslighet och vi har väl upplevt att vi som

bransch fått betala när de andra går bra, medan vi blir en ”ursäkt” när de andra

går dåligt. Det är naturligtvis en klok facklig strategi på kort sikt, men knappast

befrämjande för sysselsättning och reallöneutveckling i det långa loppet. 

Dagligvarubutikerna svarar för ungefär halva omsättningen i handeln. Lönsam-

hetsvariationerna mellan företagen är snarare struktur- än konjunkturberoende.

Att hitta gemensamma nämnare med byggvaruhandlare eller guldsmeder är unge-

fär lika lätt som att söka dem med massa- eller biltillverkare. Alla säljer vi saker,

en del producerar vi, men vi utvecklas absolut inte parallellt. 

Därför borde man på allvar diskutera ett separat avtal för dagligvaruhandeln.

Då kunde vi koncentrera oss på de delar av avtalet som är viktiga för vår bransch.

Som jag ser det är de två viktigaste kraven att behålla rätten att bemanna butik-

erna utifrån den verklighet som vi arbetar i – och att omfördela OB-tilläggen så

att de uppmuntrar kompetens, engagemang och servicekänsla. Inom dagligvaru-

handeln finns bättre karriärmöjligheter än i de flesta andra branscher, men utrymmet

för att belöna kompetensen begränsas av den avtalsmässiga konstruktionen med

”lika lön åt alla (bortsett från söndagsjobbande skolungdomar)”. Svensk Handels

idé om att fördela utrymmet lokalt må vara teoretiskt riktigt tänkt, men är natur-

ligtvis fullständigt otänkbar för Handels. Genom att bryta ned avtalet på flera

branscher skulle vi i alla fall komma ifrån de allra värsta problemen.

När du läser detta är vi i full gång med att höja statusen i branschen. Vi sysslar

nämligen med årets roligaste uppgift – att fördela utbildningsstipendierna bland

länets duktigaste butiksmedarbetare. De 1,7 miljoner som vi fördelar betyder 

mer än det dubbla i kompetensutvecklingssatsning; eller som jag brukar säga:

Vart tredje år ett Nobelpris i dagligvaruhandel! Fast i genuin svensk jämlikhetsanda

fördelar vi vårt pris på lite fler vinnare – cirka 200. Men det är ju precis så vi brukar

säga – vi som aldrig vinner högsta vinsten på Lotto: ”Det vore bättre med fler

småvinster.”

Ha det bra, så ses vi på Hasselbacken den 24 april! Det blir inte lika stiligt

som Nobelbanketten, men mycket roligare!

NÅGRA RADER FRÅN VD

Ge oss ett separat avtal!
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Efter regeringens klartecken ska nu den
omdiskuterade motorvägsförbindelsen
byggas – från E4/E20 vid Kungens Kurva
i söder till E4 i Häggvik i norr. Vägverket
räknar med att sätta igång det minst åtta
år långa arbetet 2012. Största delen av
vägen, drygt 17 av 21 kilometer, föreslås
gå i tunnel. 

Handelns intresse kan förväntas riktas
mot trafikplatserna, förutom Häggvik och
Kungens Kurva också följande – Lovö,
Vinsta, Hjulsta och Akalla – där det blir
av- och påfarter. På Lovö och i Vinsta
blir det också nya större vägdragningar
runt trafikplatserna. Den nya motorvägen
föreslås gå ovan mark endast i Hjulsta

och mellan norra Akalla och Häggvik,
som därmed blir viktiga ”skyltlägen”. 

Den närmare projekteringen får utvisa
om det blir plats för en stormarknad vid
Hjulstakorset såsom tidigare har disku-
terats. 

De aktörer som redan ligger vid trafik-
platserna bör rimligen gynnas av den
ökade trafiken. Självklart kommer den nya
vägdragningen att minska (kund)trafiken
på nuvarande E20/E4 genom Stockholm. 

Ett förslag till arbetsplan kommer 
att presenteras under våren 2010.
Samråd om arbetsplanen har pågått från
5 oktober till den 10 december 2009.
Ungefär 350 synpunkter inkom då. �

Förbifart Stockholm ritar
om handelskartan
Den planerade vägsträckningen Förbifart Stockholm kan
komma att rita om detaljhandelskartan. 

Familjeresa till 
Kap Verde-öarna
Det är hög tid för SLHF-medlemmar att anmäla sig till familjeresan, som i höst
går till Kap Verde-öarna. Inbjudan om resan sändes ut till medlemmarna i mit-
ten av februari. Sista anmälningsdag är den 31 mars. Ytterligare information
finns på SLHFs hemsida. Om inbjudan har förkommit eller om du har frågor,
kontakta Kjell Jönsson, telefon 08-441 79 53 eller kjell@slhf.nu  �

ICA
• ICA Nära Gänget i Kallhäll Centrum i
Järfälla överläts den 1 december av Rolf
Ortryd till sonen Magnus Ortryd. 

VI-BUTIKERNA
• Vi MatXtra Fruängen är det nya namnet
på Vi Fruängen i Fruängens Centrum 
i Hägersten, Stockholm. Butiken, som 
omprofileras till MatExtra under året, 
ägs och drivs som tidigare av Sabis. 
• Sabis Värmdö i Mölnvik i utkanten 
av Gustavsberg fick ny butikschef den 
2 januari. Robert Tingåker tog över efter
Mickey Lindberg, som återvänder till
Sabis Fältöversten. Robert har varit
butikchef i Sabis Haninge, som nu tas
över av Patrik Larsson, som har varit
butikschef i Sabis Fältöversten. 
• Vi Blackeberg är det nya namnet 
på förutvarande Sabis Blackeberg på
Wergelandsgatan 3 i Stockholm efter 
det att Sabis den 1 februari överlät 
butiken till en trio bestående av Stephan
Johnsson, Christer Dehlén och Anders
Adner. Alla har erfarenheter som handlare
och från butiksarbete inom ICA. Trion
kommer att fortsätta arbeta som konsulter
inom butiksutveckling och inredning. 
• Sabis Tullinge fick ny butikschef i slutet
av februari. Det var Christos Siambalis
som tog över efter Karin Axelsson, som
övergår till annan verksamhet. 
• Vi Esplanaden är namnet på den ny-
etablerade butik som preliminärt öppnar
den 15 april i Diligentias ombyggda 

Hänt i butik
fastighet Esplanaden 1, på just Espla-
naden 1 i Sundbyberg. Handlare är 
Lars Thelin, som sedan tidigare också
driver Vi Matpressen i Marieberg i Stock-
holm och Vi Ellbes Livs i Södertälje.

MATREBELLERNA
• City Gross blir det nya namnet och 
profilen på Vinn Stormarknad i Stinsen
Shoppingcenter i Häggvik, Sollentuna.
Stormarknaden överläts den 1 februari 
av Kenneth Mats-Ers till Bergendahls-
gruppen. Stormarknaden beräknas vara
fullt konverterad till City Gross senast till
påsken. Totalytan uppgår till 11 000 m2

och säljytan till 9 000 m2. 

AXFOOD
• Willys Hemma öppnar i slutet av 
mars en nyetablerad butik i det nya köp-
centrumet Liljeholmstorget på Liljeholmen
i Stockholm.

ÖVRIGA
• Lidl Sundbyberg är namnet på den 
nyetablerade butik som den 26 november
öppnade på Landsvägen 47 i Sundby-
berg. Butiken har etablerats i ett före
detta garage.  
• Lidl Västberga på Västbergavägen
6–8 stängdes vid årsskiftet. 
• Lidl Kungens Kurva på Tangentvägen
20–22 i Kungens Kurva, Huddinge, 
stängdes vid årsskiftet.
• Lidl Liljeholmen öppnade som ny-
etablering den 25 februari på Liljeholms-
torget 44 i Stockholm. �
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De nya ytorna är primärt tänkta för
volymhandel. I området finns ICA
Supermarket Format. Om denna butik
ska omlokaliseras till större lokaler är
oklart. Handlaren Fredrik Boestad vill
inte ge någon som helst kommentar. 

Den senaste tillkommande hyres-
gästen i Infra City Öst är EM, som före
sommaren öppnar upp i lokalerna efter
PC City. 

INFRA CITY VÄST
Vad gäller projektet Infra City Väst 
– på andra sidan E4:an – så är läget
oförändrat. Det har visat sig mycket
svårt att finna tyngre aktörer som vill
gå in på de planerade handelsytorna
på 30 000 m2, varav 4 000-5 000 m2

för en dagligvarubutik. 
Själva potentialen för handelsom-

rådet Infra City Väst kommer dock 

Det blir nya handelsytor i Globen Shopping och i anslutning till kommande Stockholmsarenan, men det oklart om det blir någon 
ny dagligvarubutik.  

att växa norrut. Kommunen har på-
börjat ett detaljplanearbete för att till-
låta handel och kontor även i Infra City
nordväst. Byggmax har redan flyttat
från platsen och flyttplaner finns också
för en butik med försäljning av hus-
bilar och husvagnar. 

GLOBEN SHOPPING VÄXER
I och med byggandet av Stockholms-
arenan och utvecklingen av Globen-
området blir det mer handel. Det är
dock i dag osäkert om och var nya 
ytor för dagligvaruhandel kan skapas.

Stockholmsarenan ska byggas 
söder om Globen, mellan Nynäsvägen
och Arenavägen. Stockholm Globe
Arena Fastigheter, som är helägt av
Stockholms Stadshus, svarar för
evenemangsarenorna samt omkring-
liggande områden. Där förklarar man

att det inte blir någon dagligvarubutik,
i vart fall inte under den nya arenan. 

Handelsytorna i Globen Shopping
ska utökas med 7 000 m2 genom en

Ny handel till Upplands Väsby
I Upplands Väsby ska Infra City Öst få ytterligare 10 000 m2 handel bland annat genom ett par nya fastigheter,
påbyggnad av fler plan på några befintliga byggnader och omdisponeringar av ytor. 

Illustration: Planbeskrivning, Stockholm stad

inbyggnad av Arenatorget, men sanno-
likt blir det inte heller här någon ny
dagligvaruhandel, enligt The Carlyle
Group, som genom WHT Stadion äger
Globen Shopping. 

ICA Globen är i dag ensam i Globen
Shopping. Vid Gullmarsplan finns Vi
MatXtra. 

”MATSTADEN”
Det är ju också oklart om det kommer
att skapas någon reguljär dagligvaru-
handel när det närliggande Slakthus-
området omvandlas till ”Matstaden”.
Det är fastighetskontoret som vill skapa
ett gastronomiskt centrum genom att
utveckla delar av Slakthusområdet till
en plats där allmänheten och turister
kan möta restaurang- och livsmedels-
branscherna. Kaféer och restauranger
ska samsas med lokaler där branschen
erbjuder olika aktiviteter och där besö-
karna kan handla i samma butiker 
som krögarna. Invigningen planeras
ske 2012. �

Succé för julgransplundringen
Julgransplundringen som SLHF anordnade i Villa Adolfsberg 
den 16 januari lockade rekordmånga medlemmar med barn.

Totalt hade ett 40-tal vuxna hörsammat inbjudan och de slöt upp med ett 
60-tal barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det var en glad och uppsluppen
stämning bland deltagarna, som var i åldern från sju månader till 90 år.

Det blev dans kring granen, lekar, lotteri, fängslande underhållning av 
en trollkarl, fiskdamm och korv och glass. 

– Extra roligt var att vi på detta sätt lyckades locka relativt sett yngre
handlare, 30-40 år, som inte tidigare inte ens hade besökt Villa Adolfsberg. 
Jag har efteråt fått flera positiva mejl om initiativet. Så det blir nog en upp-
repning nästa år, säger Göran Paulsson, ordförande i Seniorklubben, som var
med och arrangerade tillställningen. �


