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Dubbelt upp i Kungens kurva
Handelsytorna i Kungens kurva kan framöver komma att nästan fördubblas. Mycket av nysatsningen
kommer att ske i anslutning till Dialoggatan med KF Fastigheter och Ikano Retail som främsta exploatörer.
Huddinge kommun har arbetat fram ett
förslag till fördjupad översiktsplan för
Kungens Kurva och som nu är ute på samråd. Av denna framgår att det i dag finns
cirka 200 000 m2 med handel och uppskattningsvis cirka 300 000 m2 med andra
verksamheter. Ett genomförande fullt ut
enligt planförslaget skulle på sikt kunna
innebära ytterligare cirka 240 000 m2 för
handel och trafikintensiv upplevelseverksamhet samt runt 550 000 m2 för andra
verksamheter.
Ytorna i Kungens kurva bedöms kunna
öka med cirka 25 procent för dagligvaruhandeln och med 35 procent för sällanköpshandeln. Planförslaget innebär också
att Kungens kurva ges en tätare och mer
stadslik gatu- och bebyggelsestruktur.
Utgångspunkten är att handeln ska vara
drivkraften, men att området ska kompletteras med upplevelser, kontor och
arbetsplatser så att Kungens kurva tillsammans med Skärholmen blir en komplett stadskärna, bland annat genom
en överdäckning av delar av motorvägsområdet. För Kungens kurva planeras inte
för några bostäder.
Den exakta utformningen av nya
Kungens kurva blir delvis beroende på
om Förbifart Stockholm blir av såsom
regeringen har beslutat.
UTÖKAT BYGGRÄTT FÖR IKANO
En omvandling av området kring Dialoggatan bedöms vara en både central och
tidig etapp i den fortsatta utvecklingen
av Kungens kurva. Och här pågår redan
ett planarbete för ny- och ombyggnad för
handel på de fastigheter som ägs av KF
Fastigheter, Ikano Retail Centres och
Bonnierfastigheter.
På KF Fastigheters mark på 150 000 m2
finns 40 000 m2 yta i befintliga kontorsbyggnader, varav hela 30 000 m2 i dag är
outhyrt. KF Fastigheter vill här ha en detaljplan för 70 000 m2 handel, som även ska
medge livsmedelsförsäljning i form av en

Coop Forum på knappt 10 000 m2. En del
av de befintliga byggnaderna kan komma
att rivas.
Ikano Retail Centres sitter i anslutning
till Ikeavaruhuset på ett stort obebyggt
markområde där man för närvarande har
en byggrätt på 60 000 m2 för kontor och
20 000 m2 för handel.
– Vi vill få byggrätten omvandlad så
att hela ytan kan användas för handel.
Vilken typ av handel det blir, om det blir
en galleria eller friliggande volymhandel
eller en kombination av detta, det är för
tidigt att säga. Vi är dock ute efter aktörer
som inte redan finns på plats i Kungens
kurva, gärna internationella koncept.
Vi är inte heller främmande för dagligvaruhandel, säger Jan Kristensson, vd för
Ikano Retail Centres.
Den i dag enda externa hyresgästen
på Ikanos mark är Elgiganten Megastore
– på 5 500 m2.
Bonnierfastigheter, som äger fastigheten Segmentet 1, vill med handel
utveckla resterande 20 000 m2 i den
gamla tryckerifastigheten. Här finns sedan
2008 K-Rauta på plats. Inriktningen är
heminredning och hemutrustning, inte
dagligvaror.
Efter Lidls nedläggning vid årsskiftet
finns det i dag tre reguljära dagligvaruaktörer i Kurvan – City Gross,
ICA Kvantum och Willys
i Heron City.

COOP EXTRA TILL HÖGDALEN
En Coop Extra ska etableras i Högdalen.
KF Fastigheter och norska Veidekke har
genom ett samägt bolag förvärvat fastigheten Stockholm Branddörren 2 av
Stockholm stad. En del av de befintliga
byggnaderna på fastigheten, som ligger
i anslutning till Högdalen Centrum,
ska rivas för att ge plats för 16 000 m2
nya ytor, som ska husera bostäder och
handel. Av handelsytorna på 5 000 m2
kommer Coop Extra att ta hand om
2 000-3 000 m2. Detaljplanearbetet har
ännu inte satts igång.
I samband med öppnandet av Coop
Extra stängs Coop Konsum i Högdalen
Centrum där det också finns en ICA
Supermarket och en MatDax. Den senare
ingår i Matrebellerna och drivs liksom
MatDax i Hagsätra och Hökarängen av
Thomas Biverstedt.
Det kan tilläggas att ytterligare två
Coop Extra-etableringar är på gång
i Stor-Stockholm, ännu okänt var.

NY VI-BUTIK I BAGARTORP
Peab verkar nu ha gett upp planerna
på en ny dagligvarubutik i den nya stadsdelen Nya Ulriksdal, som växer fram på
Ulriksdalsfältet. Anledningen är att
Vi-handlarna Kjell Granath och Stefan
Granberg, som i dag driver Vi Bagartorp,
har tackat ja till fastighetsbolaget
Signalistens erbjudande om ett nytt läge
50 meter från Ulriksdals station. Vibutiken går in i Signalistens verkstadsoch lagerlokaler, som nu håller på att
ställas om för dagligvaruhandel.
Vi Bagartorp har i dag en totalyta
på 300 m2. Den nya butiken får, när den
öppnar i början av december i år, en totalyta på 750 m2 och en säljyta på cirka
500 m2. Handlarna räknar med att kunna
fördubbla årsomsättningen, som i dag
ligger på 20 miljoner kronor brutto.
Kompanjonerna Granath och Granberg
driver också en Hemköpsbutik i Söderhamn. 

En stor utvidgning och utveckling väntar Kungens Kurva. Området kring Dialoggatan kommer ett spela en central roll. Planer finns också på en viss överdäckning
Illustration: David Wiberg. Förslag till ny översiktplan, Huddinge kommun.
av motorvägen.

Läs mer
om aktuella
etablerings
plan
på www.slhf. er
nu
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Över en miljon i resultat SLHåFrssfeåsrst m20ö1te0

Efter ett par år med underskott i verksamheten kunde SLHF på årsmötet för 2009
åter redovisa ett positivt resultat.
Styrelseordföranden Calle Iveroth hälsade
runt 150 åhörare välkomna. SLHFs VD
Ragnar Fransson redogjorde för föreningens verksamhet och ekonomi under 2009.
Han kunde med glädje redovisa ett
resultat efter skatt på 1,1 miljoner kronor,
vilket ska jämföras med en förlust året
innan på 1,4 miljoner kronor.
Åren 2007–2008 präglades starkt av
att den största hyresgästen Alecta hösten
2007 lämnade fyra våningsplan i SLHFs
fastighet på Regeringsgatan 109, vilket
ledde till vissa bortfall av hyresintäkter
samt kostnader för att ställa i ordning
lokalerna för nya hyresgäster.
Därtill belastades dessa år med kostnader för att rusta upp och för föreningskansliet ställa i ordning den 2007 förvärvade Villa Adolfsberg, där också en viss
nedskrivning av byggnadens värde skedde
under 2008.
INGET SOM OROAR OSS
SLHF består av föreningen och dess helägda fastighetsbolag för Villa Adolfsberg
på Kungsholmen, som tillsammans utgör
koncernen. Den av föreningen ägda fastighet på Regeringsgatan är den solida
grunden för verksamheten.
Under 2009 vände alltså ekonomin åt
rätt håll. Årets vinst balanseras mot de
tidigare förlusterna.
– Det negativa kapitalet som fortfarande återstår är inget som oroar oss eftersom det finns så stora övervärden i vår
fastighet, förklarade Ragnar Fransson.
SLHFs fastighet, Hägerberget 55, är
på balansräkningens debetsida upptagen
till drygt 11,6 miljoner kronor. Taxeringsvärdet uppgår till 104 miljoner kronor
och marknadsvärdet åtskilligt högre.
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Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick vid utgången av 2009 till knappt
39 miljoner kronor.
Vid utgången av 2009 fanns det förutom en viss lokalyta i källaren endast
400 m2 kontorsyta som var outhyrd.
Villa Adolfsberg, som ägs med tomträtt, står i räkenskaperna upptagen till
12,1 miljoner kronor.
INGA STORA INVESTERINGAR
I Villa Adolfsberg har den fortsatta renoveringen och iordningsställandet under
2009 främst inriktats på den utvändiga
miljön. Investeringarna i markanläggningar belöpte sig till knappt 200 000
kronor medan förbättringskostnaderna
uppgick till 111 000 kronor. Det återstår
nu i Adolfsberg endast att ordna till en
stenläggning framför huvudentrén.
– På Regeringsgatan har det efter de
föregående årens omfattande renoveringar
inte krävts några stora investeringar
under 2009, berättade Ragnar Fransson.
Under året har på Regeringsgatan
förbättringar och underhåll genomförts
till en kostnad av knappt 370 000 kronor,
vilket kan jämföras med 2,5 miljoner
kronor året innan.
Under 2009 accepterade SLHF tacksamt att ansvara för förvaltningen av
Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns
Stipendiefond med ett kapital på drygt
900 000 kronor och med syfte att stödja
vidareutbildning av personal i privata
dagligvarubutiker i Stockholm med
omnejd.
KARRIÄRKLUBBEN STARTADE
Antalet medlemmar i SLHF minskade
under 2009 från 223 till 207.

– Minskningen beror framför allt på
att en del medlemmar har klassats om
till seniorer. Seniorklubbens medlemsantal
sjönk trots detta, från 257 till 248 stycken,
förklarade Ragnar Fransson.
Under året har föreningen genom sin
chefsjurist Kjell Jönsson i vanlig ordning
bistått medlemmarna genom juridisk
rådgivning i olika avseenden.
Föreningsaktiviteterna har varit omfattande under 2009 och de har i form
av möten och träffar ökat markant sedan
föreningen förvärvade och flyttade in i
Villa Adolfsberg på Kungsholmen.
Under 2009 har den under 2008
påbörjade satsningen på klubbkvällar
fortsatt.
2009 var också startåret för Karriärklubben. Den första träffen hölls i maj
och följdes sedan av ytterligare tre träffar
under året.
Färskvaruklubben, som engagerar

&å

närmare ett 40-tal medlemsbutiker, har
under 2009 genomfört flera träffar.
Seniorklubben har som vanligt flitigt
utnyttjat Villa Adolfsberg – och så även
Seniorklubben närstående Bridgeklubben,
Handelspantrarna och Favörseniorerna.
ÖVERSKOTT ÄVEN 2010
För 2010 budgeteras för SLHF ett mindre
överskott. Hyresintäkterna beräknas bli
något lägre än 2009 medan kostnaderna
förväntas öka med drygt ett par miljoner
kronor.
Detta hänger samman med ombyggnads- och anpassningskostnader på
Regeringsgatan för nya hyresgäster,
som budgeteras till 2,3 miljoner kronor.
SSLF flyttade nämligen i mars i år till
Svensk Handel på Regeringsgatan 60.
Och vid utgången av 2010 flyttar även
PRI Pensionsförvaltning ut. 

210 gästade Hasselbacken
SLHFs årsmöte och vårfest lördagen de 24 april lockade
210 deltagare till Hasselbacken på Djurgården i Stockholm.
Deltagarna var som vanligt handlare,
seniorer, stipendiater och särskilt inbjudna
– alla med respektive. Djurgården mötte
upp med en relativt solig, men lite kylig
eftermiddag. Men inomhus höll deltagarna
värmen och humöret på topp ända fram
till småtimmarna. Efter årsmötet delades
utbildningsstipendierna ut och därefter
blev det drink och mingel innan stämmodeltagarna satte sig till bords i Spegelsalen. Till varmrätten bjöds deltagarna
på – ja, vad annars – om inte hassel-

backspotatis till oxfilén, som ledsagades
av säsongens grönsaker. För underhållningen svarade det tio man starka showbandet Cotton Club, förstärkt av Kayo
Shekoni. Handlaren Hans Lundgren, ICA
Karlaplan, överraskade genom att bjuda
på akrobatartisten (och guddottern) Manda,
som genomförde ett antal övningar som
få trodde var möjliga att klara av. Manda
deltog för övrigt i tv-serien Talang 2010.
Kvällen avslutades sedvanligt med dans
till en diskjockey. 

NÅGRA RADER FRÅN VD

Än finns det plats i Färskvaruklubben
Så har vi då, också formellt, lagt ännu ett verksamhetsår (SLHFs 118:e!) till handlingarna. Ett gott resultat – både verksamhetsmässigt och ekonomiskt – var tillsammans med ett 40-tal glada stipendiater en bra grund för ett riktigt trevligt årsmöte. Den efterföljande middagen blev precis lika festlig och fartfylld som vanligt,
även om den obligatoriska plumpen var för få servitörer vilket försenade varmrätten.
Men, som Ove Ekman sa, det var den godaste kalla maten han någonsin hade ätit...
Nu siktar vi mot den varmare årstiden. Magnoliorna och körsbären blommar för
fullt här på Adolfsberg och boulebanan är topptrimmad. Kanske du skulle ta med
dig några kompisar eller butikslaget och komma hit och spela? Slå bara en signal
till kansliet först och kolla så att det inte är någon bokning som ligger i vägen. Till
skillnad från det mesta annat i livet är det dessutom alldeles gratis att låna banan!
Bland aktuella glädjeämnen lyser Färskvaruklubben allra starkast. Inte nog med
att man ordnar alldeles fantastiska arrangemang, som nu senast en träff med Eriks
såser på den ”hemliga klubben” Noppes, utan också att allt fler av våra medlemsbutiker upptäcker vilken otroligt bra valuta man kan få för 2 000 kronor om året.
Senaste noteringen var 47 medlemsbutiker, men klubbordföranden Calle Iveroth
säger att det finns plats för några till. Passa på att anmäla din butik innan klubben
lägger ”locket på”; verksamheten tillåter ju inte hur många deltagare som helst.
Lysande hoppas jag också att solen blir under de härliga sommarmånader som
vi har framför oss. Årets bistra vinter måste naturligtvis följas av en rekordvarm
sommar till glädje för alla semesterfirare. Även vi på kansliet kommer att vara lite
lediga, men bortsett från veckorna 29-30 kommer vi i stort sett att hålla kontoret
öppet som vanligt. För egen del tänker jag njuta av några veckors lugn och ro nere
i Småland så att batterierna blir fulladdade inför höstens alla aktiviteter.
Ta nu vara på bröllopsyrans alla möjligheter – både nöjes- och försäljningsmässigt – och ha en riktigt bra sommar!

1,6 miljoner i stipendier
51 medarbetare i SLHFs medlemsbutiker fick vid föreningens
årsmöte ta emot utbildningsstipendier värda nästan 1,6 miljoner
kronor. Det är endast 200 000 kronor mindre än rekordåret 2009.
Stipendier delades i år ut på följande sätt:
• Från Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning med 903 875 kronor fördelat
på 33 personer.
• Från Stiftelsen Milli och Carl Palmérs
Testamentsfond med 545 125 kronor fördelat på 14 personer.
• Från de mindre fonderna Rietmanns,
Gesters, Winborgs och Jubileumsfonden
med 40 000 kronor fördelat på två personer.
• Från ICA-skolan med 100 000
kronor också fördelat på två personer.
Under senare år har ICA-skolan
genom rabatter årligen finansierat ett
par stipendier från Palmérs Testamentsfond, men i år utdelades två stipendier
direkt av ICA-skolans chef Ann Hennicks.
Stipendiemedlen används för att
täcka kostnad för utbildningar anordnade
av ICA-skolan, Vi-skolan, Svensk Handel
och Köttskolan i Eskilstuna.
VIKTUALIEHANDLARNA
Stipendiater genom medel från Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning är i år
(kurs inom parentes) Joakim Antman
(eff but), Fredrik Asplund (LU), Johanna
Carlstein (BLU), Mikael Ceder Brolin
(ACU), Mari Edin (KLU), Malin Ekholm
(f&g), Annika Ellström (eff but), Therese
Eriksson (eff but), Madelene Ernström
(PU), Gabriel Gröning (BLU), Pontus
Hoby (FLU), Erik Holm (eff but), Emma
Johansson (BLU), Katri Kilpinen (arbetsrätt), Mattias Kjellgren (BLU), Helene
Krook (eff but), Caroline Legnestam
(BLU), Kerstin Liljeborg (BLU), Fredrik
Lillieborg (eff but), Linda Lindberg
(UGL), Ann Lundström (coach), Josefin
Niklasson (KLU), Michael Nordmark

(eff but), Malin Palmqvist (ACU), Jennie
Peterzén (eff but), Felicia Pettersson
(f&g), Alexander Roosmark (Vi-BCU),
Jessica Stenström (eff but), Petter Sundström (ACU), Matthias Thoursie (BLU),
Catrine Törnestam (PU), Tove Åström
(eff but) och Sandra Öström (deli).
PALMÉRS TESTAMENTSFOND
Stipendiater genom medel från Milli
och Carl Palmérs Testamentsfond är
Michael Burman (UGL), Karolina Frisk
(ACU), Haci Güler (BLU), Christian
Karlsson (LU), Magnus Karlsson (Vi-BCU),
Fredrik Kjellberg (LU), Tommie Kronoström
(köttgesäll), Mathias Kärling (UGL),
Staffan Lindgren (f&g), Robin Lindqvist
(FLU), Carolina Martinsson (BLU),
Sebastian Lindberg (LU), Martina Olsson
(BCU) och Christian Schiroky (LU).
Stipendiater genom SLHFs mindre
fonder är David Hjulström-Hansen (ACU)
och Tom Reijs (ACU). Stipendiater genom
ICA-skolans medel är Mikael Karlström
(FLU) och Fouad Mereghi (BLU). 

Nytt från Seniorklubben
Efter en lång och kall vinter längtar nog de flesta efter värme och sol. Det
som är bra med våra årstider är att våren och sommaren alltid kommer. I
skrivande stund tittar jag ut från kontoret. Utanför fönstret är det fyra grader
och vi är i mitten av maj. Men snart får vi uppleva några veckor som jag
tycker är bland de finaste under året, nämligen tiden mellan hägg och syren.
I början av maj hade vi vår vårfest på Adolfsberg och vädrets makter
gjorde att vi kunde grilla – och tack Olavi Ruuskanen för det goda som du fixade! Ett 40-tal medlemmar gästade vårt vackra hus och Bengt Wessman
hade återigen ordnat kluriga frågor till tipspromenaden. Stämningen var på
topp.
Nu stundar sommar och utflykt till Norrtelje Brenneri och vår resa till
Hälsingland i augusti. Efter sommaren blir det klubbdagar, teaterbesök,
räkfrossa och julfest, men om detta återkommer vi med inbjudan senare.
Ha nu en skön sommar, för jag tror den blir riktigt varm och skön i år!

FOTNOT: Ovan har förkortningar använts för kurserna.
För ICA-skolan gäller det (med kursvärde inom
parentes): PU = personlig utveckling (23 750 kr),
BLU = butikledarutbildning (47 500 kr), BCU =
butikschefsutbildning (40 000 kr), FLU = företagsledarutbildning (50 000 kr), LU = ledarutveckling
(46 875 kr), UGL = utbildning av grupp och ledare
(24 875 kr), KLU = kassaledarutbildning 1 (24 375 kr),
coach = coachande ledare (12 375 kr), eff but =
effektiv butiksdrift (18 125 kr), f&g = frukt- &
gröntkurs 2 (19 375 kr) och deli = delikatesskurs
1 (13 750 kr). För Vi-skolan används förkortningen
ACU för kursen avdelningschefsutbildning (20 000 kr)
och Vi-BCU för butikschefsutbildning (40 000 kr).

Göran Paulsson,
ordförande i Seniorklubben

Arbetsrätt står för kursen arbetsrätt via Svensk Handel
(7 250 kr) och köttgesäll betyder köttgesällutbildning
genom Köttskolan i Eskilstuna (43 500 kr).
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Oförändrat i SLHFs styrelse
Det blev vid årsmötet inga förändringar i SLHFs styrelse och inte heller
i Seniorklubbens styrelse.
Ann Nagel – Vi Skeppet och Vi Superstore på Lidingö – valdes till 2012 in som
ny ledamot av styrelserna för stiftelserna
Palmérs Testamentsfond, Sigurd Johanssons Stipendiefond och Rietmanns
Stipendiefond. Ur dessa styrelser avgick
på egen begäran Kenneth Mats-Ers,
Rolf Stagman och Sigurd Johansson. Den
ende av dessa tre som var närvarande
vid årsmötet var Sigurd Johansson, som
avtackades i vederbörlig ordning.
STYRELSEN FÖR SLHF
SLHFs styrelse består fram till årsmötet
2011 av följande ledamöter (om ej annat
anges är ledamoten vald till 2011):
• Ordförande: Calle Iveroth, ICA
Nära Nyckelby, Ekerö (omval till 2012).
• 1:e vice ordförande: Leif Jönsson,
ICA Banér i Stockholm och ICA Metro
i Täby Centrum.

• 2:e vice ordförande: Lars Thelin,
Vi Matpressen i Stockholm, Vi Ellbes i
Södertälje och Vi Esplanaden i Sundbyberg (omval till 2012).
• Övriga ledamöter: Göran Andersson, ICA Globen i Johanneshov (omval till
2012); Ove Ekman, Vi Matbiten Telefonplan
i Hägersten; Bo Forsslund, ICA Axelsberg
i Hägersten (omval till 2012); Hans
Lundgren, ICA Karlaplan i Stockholm
och för Seniorklubben, Göran Paulsson,
ICA Kvantum Värmdö (omval till 2012).
• Suppleanter: Catharina Berg, ICA
Nära Rösjöhallen i Täby och Leif Hall, Vi
Enebytorg i Danderyd (omval till 2012).
Till 2011 valdes till ordinarie auktoriserad revisor Klas Alm och till auktoriserad revisorssuppleant Bengt Fromell,
båda från SET Revisionsbyrå i Stockholm.
Till ordinarie lekmannarevisorer
valdes Kenneth Kjellgren, Vi Sjövikshallen

öte
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på Liljeholmen och Vi Hornstull på
Södermalm och Per-Erik Nilsson, ICA
Supermarket Larsberg på Lidingö. Till
lekmannarevisorssuppleant omvaldes
Jan Lindberg, ICA Ektorp i Nacka.
SENIORKLUBBEN
Styrelsen för Seniorklubben omvaldes
enligt följande (vald till 2011 om ej
annat anges): ordförande Göran Paulsson
(omval till 2012) och ledamöter Börje
Ahlén i Täby (omval till 2012), Olavi
Ruuskanen i Vallentuna, Bengt Wessman
i Täby (omval till 2012) och Katarina
Wådell i Stocksund. Suppleanter är Hasse
Engström på Ekerö (omval till 2012) och
Roland Stenberg i Härnösand/ Stockholm.
SLHFs valnämnd består sedan årsmötet av ordföranden Glenn Mattsson,
ICA Supermarket Västerhaninge och
ledamöterna Anders Carlsson, Vi Wasa-

hallen, Tommy Norborg, ICA Nära Aspudden (nyval) samt som representant
för Seniorklubben Stig Troedsson. 

Sigurd Johansson (till vänster) avtackades av SLHFs ordförande Calle Iveroth
för sin insats i tre fondstyrelser.

Hänt i butik
ICA
• ICA To go är namnet på ett nytt
servicebutikskoncept som ICA ska testa
i trafikerade storstadslägen. Den första
butiken öppnade den 24 mars på Kungsgatan 5 i Stockholm. Mycket handlar
konceptet om att snabbt sälja måltidslösningar som i Aholds kedja med
namnet Albert Heijn To go och Norgesgruppens Deli de Luca. Den andra ICA
To go öppnar efter sommaren, också
i Stockholm. Den första butiken har en
säljyta på 130 m2. Under testperioden
drivs butikerna konsoliderade.
• ICA Supermarket Bredäng Centrum
på Bredängstorget 9 i Stockholm överläts den 1 maj av Bo Hellqvist till
Soldan Lidén, som närmast kommer
från ICA Kvantum Bea i Enskede.

Bo Hellqvist har lämnat branschen
för annan verksamhet.
VI-BUTIKERNA
• Vi Esplanaden är namnet på den
nyetablerade butik som öppnade som
den 14 april (inte den 22 april som
tidigare meddelats) i Diligentias ombyggda fastighet Esplanaden 1, på just
Esplanaden 1 i Sundbyberg. Totalytan
uppgår till 2 500 m2 och säljytan till
1 800 m2. Handlare är Lars Thelin,
som sedan tidigare också driver Vi
Matpressen i Marieberg i Stockholm
och Vi Ellbes Livs i Södertälje. Butikschef i Sundbyberg är Stefan Martinsson,
som närmast varit köttansvarig på
ICA Kvantum i Bålsta.
• Vi Matextra Tullinge är sedan den

26 april nya namnet och profilen på
förutvarande Vi Sabis Tullinge i Tullinge
Centrum. Butikschef är som tidigare
Christos Siambalis. Detta är den tredje
Sabis-butiken som har blivit omprofilerad
och fått namnet Vi Matextra.
MATREBELLERNA
• Matkanonen på Vejlegatan 9 i Kista
är från den 1 maj ansluten till Matrebellerna. Handlare är som tidigare
Ariba Jokhadar, som hittills har drivit
butiken under Matöppet-profil och
med leveranser från Bergendahls.
AXFOOD
• Willys Weda nyöppnade den 17 mars
på Wedavägen 2C i Weda i Södertälje.
Totalytan uppgår till 4 000 m2. Butikschef

är Johan Andersson. Butiken är en ersättning för den förra butiken som totalförstördes vid en brand i februari 2009.
• Willys Rotebro öppnade den 24 mars
som nyetablering i det nedre planet i
handelsläget i Rotebro där Coop Forum
tidigare har varit huvudaktör. Willys har
en totalyta på 4 400 m2 och en säljyta på
3 200 m2. Butikschef är Håkan Nilsson.
ÖVRIGA
• Lidl Liljeholmen öppnade som nyetablering den 25 februari på Liljeholmstorget 44 i Stockholm. Butikschef
är Madelene Sjöström.
• Coop Extra Rotebro nyöppnade den
18 mars i det övre planet till Coop
Forums förutvarande lokaler i Rotebro.
Butikschef är Anna Strömgren. 
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