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trots endast dryga kilometern till ICA 
maxi och Coop Forum i handelsom-
rådet Vasa måste läget betraktas som 
mycket bra. butiken kommer att ligga 
nära strängnäsvägen, som matar trafik 
mellan trafikplatsen Vasa vid e20 och 
södertäljes centrala delar. butiken får 
bostadsområdena Geneta och ronna 
som närunderlag. Närmaste traditionella 
konkurrent, ICA Nära Orren, finns drygt 
en kilometer bort, i området bårsta. 

Läs mer om aktuella etableringsplaner på www.slhf.nu

– Vi räknar med att öppna i februari, 
säger Andreas persson, etableringschef 
på Netto marknad sverige Ab.

Netto har förvärvat fastigheten 
med den nedlagda bensinstationen av 
södertälje kommun. eftersom det på 
platsen har drivits en trafikbutik finns 
redan livsmedelstillstånd. 

Nu gäller det att riva befintliga 
byggnader och sanera tomten och 
därefter uppföra en standardmässig 

friliggande Netto med en totalyta  
på 1 050 m2. 

INTE SPLITTRA OSS
Hos Netto är förtegenheten stor om  
var och när nästa butik kommer  
i stockholms län. Detta beror dock 
delvis på att de nya lägena ännu  
inte är klara och avtalade. 

Netto har dock mycket fokus på 
mälardalen och stockholms län och 

säkert kommer en hel del av de 30 nya 
förväntade butikerna 2012 att öppnas  
i detta område. I friliggande okompli-
cerade lägen kommer man snabbt till 
öppning – tio veckor från byggstart.

Netto bearbetar nu intensivt  
kommuner och fastighetsägare för  
att komma till skott. 

– Vi vill dock av distributions-
mässiga skäl hålla ihop expansionen 
norrut och inte splittra oss, förklarar 
Andreas persson. 

NORR OCH SÖDER OM
Klart är att offensiven in i stockholms 
län kommer att ske såväl norr som söder 
om mälaren. Det kan därför påräknas 
en marsch in länets södra och västra 
kommuner via strängnäs och enköping. 
De mest närliggande kommunerna  
i stockholms län är Nykvarn respektive 
Upplands-bro, där ännu inget kontrakt 
har tecknats.                      Forts. sid 2   >

Här etableras länets första Netto

Foto: Hasse Sandlund

Det blev ICA som fick butiksläget i den nya stadsdelen Järvastaden,  
som nu växer fram i Solna och Sundbyberg. Butiksbygget har startat  
under sommaren. 

ICA Nära Järvastaden lokaliseras till den entré till Järvastaden som ligger  
vid brotorpsinfarten vid råsta trafikplats i ett skyltläge direkt vid e18.  
butiken, som öppnar i februari nästa år, hamnar inom sundbybergs kommun. 

butiken kan betecknas som en startbutik med en totalyta på 750 m2. 
Inom åtta tio år är tanken att butiken ska byggas ut till en totalyta på  
1 500-2 000 m2 och konverteras till ICA supermarket. 

Från början hade intresse för läget anmälts också av Coop, Axfood och 
Vi-butikerna. 

De första bostäderna i Järvastaden var inflyttningsklara 2007. Först runt  
2020 beräknas stadsdelen vara färdigbyggd och rymma 12 000 invånare i drygt  
4 500 lägenheter. Det blir i stadsdelen en del andra butiker och kommersiell  
närservice på runt 1 700 m2.  n Grundarbetena för ICA Nära Järvastaden pågår. Butiken får en totalyta på 750 m2.

Byggstart för ICA Nära Järvastaden

Foto: Hasse Sandlund. 

Den första etableringen av Netto i stockholms län kommer på Klockarvägen i södertälje  
på en tomt som i dag rymmer en nedlagd OKQ8-station. 



Två nya butikslägen i Upplands Väsby

Upplands Väsby har under senare år 
inte expanderat lika snabbt som sin 
norra grannkommun sigtuna, som 
befolkningsmässigt gått förbi Väsby. 
men nu satsar också Upplands Väsby 
kommun på expansion. Och detta även 
på handel, som hittills har varit 
tämligen koncentrerad till Infra City och 
Glädjen vid e4:an samt Väsby Centrum. 
Under senare år har ny handel främst 
tillkommit i Infra City och delvis i Väsby 
Centrum, men inga nya dagligvaru- 
butiker har etablerats, undantaget Lidl. 

VÄSBY ENTRÉ
projektet Väsby entré syftar till att  
länka ihop den östra och västra sidan 
om järnvägsstationen med en passage 
över eller under järnvägen samt att 
utreda förutsättningarna för att plan-
lägga ett område med ny bebyggelse  
av bostäder, handel, hotell, resecentrum 
och övriga verksamheter. projektet ska 
samordnas med projektet messingen  
på östra sidan om järnvägen.

Vad gäller ny handel kan sådan 
bli aktuell i den smala remsa som 

huvudsakligen kommunen äger väster 
om järnvägen och järnvägsstationen. 
Kommunen måste i projektet ta hänsyn 
till att trafikverket vill ha utrymme för 
ytterligare två järnvägsspår i framtiden.

Det kan för handel, övriga verk-
samheten och hotell på den västra  
sidan handla om ytor på brutto 8 000- 
10 000 m2. en förstudie har påbörjats. 

– Det finns underlag för en daglig-
varubutik, kanske kan den bli av ett större 
format, men den vidare planeringen får  
utvisa vad som det kan finnas plats för,  
säger Anne-sophie Arbegard, som är mark- 
och exploateringsingenjör på kommunen 
och projektledare för Väsby entré. 

Hos den anlitade konsulten Newsec 
har man nämnt ytan för en dagligvaru-
butik till allt från 300 till 3 000 m2.

Den enda reguljära butiken i järn-
vägsstationens absoluta närområde är 
en Coop Nära. Coop är inte intresserat 
av ett nytt läge på den andra sidan 
järnvägen. 

Förstudien ska vara klar i början av 
2012. byggstarten ligger flera år framåt 
i tiden. 

FYRKLÖVERN
I ett projekt kallat Fyrklövern ska bostads-
området söder om Väsby Centrum och 
dess parkering utvecklas i riktning mot 
en stadskärna. Det innebär fler bostäder, 
ett finmaskigare gatunät – och kommer-
siella lokaler. När det gäller handel och 
restauranger kan Fyrklövern ses som en 
utveckling av centrum och dess utbud.

– Vi eftersträvar att utveckla nya 
modeller för handel, annan service och 
bostäder. Om det blir plats för en större 
eller mindre dagligvarubutik är för  
tidigt att säga, förklarar mia Lundström,  
som Upplands Väsby kommun har  
anlitat som konsult. 

skapandet av den nya stadsdelen  
kommer att ta åtskilliga år. en daglig- 
varubutik kan kanske dyka upp om fem år. 

Det kan tilläggas att det i plan-
programmet för Fyrklövern skrivs att det 
inom centrala Väsby finns en utvecklings-
potential för cirka 10 000 m2 sällan-
köpshandel vid sidan om de tre stora 
handelsplatserna för sällanköpsvaror 
(Väsby Centrum, Infra City och  
Glädjen).  n

Projektet Väsby Entré kan komma att 
skapa utrymme för en dagligvarubutik 
väster om järnvägsstationen.

Forts. från sid 1

I Nykvarn fick ju Netto nobben på ett 
önskat läge, men kommunen är öppen 
för att släppa in kedjan i Nykvarns 
centrum i samband med dess förnyelse.

sedan våren i år har det öppnats 
flera nya butiker i södra och västra 
mälardalen. Det handlar om Köping, 
eskilstuna, torshälla och Västerås 
(två stycken). I samtliga dessa fall 
undantaget Köping och torshälla har 
man gått in i befintliga lokaler. 

på gång i mälardalsområdet  
är nu närmast butiker på Gideonsberg  
i Västerås (november 2011), på Amazon-
plan i Flen (december 2011), på 
stationsplan i Arboga (december 2011) 
och – som nämnts ovan – i södertälje 
(februari 2012). samtliga dessa 
butiker etableras i nya byggnader,  
av friliggande typ. 

säkerligen kommer fler butiker 
i kommunerna väster och söder om 
stockholms län, exempelvis Västerås, 
Hallstahammar, Gnesta och Vagnhärad 
eller trosa. 

men det riktigt stora genombrotts-
året i stockholms län torde, trots allt, 
ändå bli 2013. 

OKÄNT BEGREPP
Även om många kommuner har och 
kommer att få butikslägen i bostads-
områden väl lämpade för Netto så får 
kedjan kämpa lite i motvind. Netto är 
fortfarande ett tämligen okänt begrepp 
hos många tjänstemän i stockholms 
läns kommuner – trots den sejour som 
kedjan tidigare gjorde och som avslu-
tades 2007. De visar de kontakter som 
stockholmshandlar’n har haft. 

Det är dock uppenbart att det finns 
många lägen i bostadsområden som 
ICA och Konsum har övergivit. Det finns 
också stängda trafikbutikslägen, som  
av förklarliga skäl ofta ligger perfekt  
till och ytmässigt kan passa Netto. 

Också i nya bostadsområden kan 
Netto komma till skott utan konkurrens 
från de etablerade aktörerna, som inte 
vill satsa där. många kommuner lever 

kvar i ett önsketänkande om närbutiker, 
som mycket präglade ICAs och koopera-
tionens etableringar fram till 1970-talet. 

EN VISS VÄXTVERK
Det stora elddopet blir när Netto kommer 
närmare stockholm – och ska försöka att  
åter etablera citybutiker i huvudstaden. 
För det ändamålet har man ju det 
kompakta formatet där totalytan ligger 
på 600 m2. men likaväl blir det en tuff 
kalkyl med tanke på hyresnivåer och 
praktiska problem med varuleveranser. 
rykten är redan i svang om etable-
ringar i stockholms city, bland annat på 
sveavägen, men hittills har det visat sig 
bara vara just rykten. 

med den snabba etableringstakt som 
Netto har, verkar det vara ofrånkomligt 
med viss växtvärk. Den har visat sig vad 
gäller exempelvis bemanning, ordning 
och reda, slut-i-hyllan, prisinformation, 
korta/utgångna datum samt kampanj-
varor som har felaktigt inlagda priser 
och som ibland inte har nått fram till 

butikerna i tid. måhända kan logistiken 
förbättras när det nya lagret i Linköping 
tas i bruk i höst. 

Netto arbetar med två kundblad  
i veckan, den ena måndag-söndag,  
det andra torsdag-söndag. 

ETT STÖRRE HOT
rent generellt kan nog Netto betecknas 
som en svårare konkurrent och ett  
större hot för den reguljära dagligvaru-
handeln än Lidl. Det gäller inte minst 
dagligvarubutiker med ett begränsat 
upptagningsområde, som exempelvis 
Coop Nära, ICA Nära och i vissa fall  
Vi/Hemköp.

Netto har i jämförelse med Lidl  
vassare kampanjpriser på vissa varor 
som tilltalar en svensk publik samt en 
större förmåga att överraska både vad 
gäller utbud och pris. 

Netto är dessutom mer flexibel än 
Lidl, som ogärna går in i befintliga 
lokaler och dessutom kräver mark-
parkeringar.  n  

Foto: Hasse Sandlund

Nya bostäder och annan ny bebyggelse öppnar uppenbarligen  
upp för två nya lägen för dagligvarubutiker i Upplands Väsby.  
Det handlar om projekten Entré Väsby och Fyrklövern. 
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NÅGrA rADer FrÅN VD

Ägna gärna en tanke…
Efter en väldigt ombytlig svensk sommar är det så ”åter i selen” för de flesta 
av oss. Strax före semestern tecknade vi kontrakt med tre nya hyresgäster  
på Regeringsgatan, och mitt skrivbord är belamrat med ritningar och offerter. 
Jag är väldigt glad över att konstatera att den nya inriktning för fastigheten 
som vi drömde om för fyra år sedan nu börjar ta form ordentligt. Ambitionen 
var att lämna försäkringsvärldens traditionella och lite konservativa värld för 
att i stället försöka hitta ett antal något mindre företag som kunde ge huset 
en prägel av det som vi tycker kännetecknar en bra butik – kreativitet,  
bra produkter, framsynthet och glädje. 

Bakom den något konservativa fasaden har vi nu i stor utsträckning tagit 
fram husets ursprungliga karaktär av närmast industrilokaler. Med högt  
i tak och stora fönster som ger massor av ljus och luft kan vi erbjuda 
moderna företag just den framtoning de vill ha. Och det fungerar! Nu har vi 
företag inom branscherna programutveckling, internet/sociala medier, event, 
vin- och spritimport, arkitektur, film och marknadsföring. Att detaljhandeln 
finns representerad på bottenvåningen glädjer oss lite extra, likaså att 
FB Revision finns kvar och ger lite stabilitet åt verksamheten. 

Nu har vi ett par lokaler kvar att hitta lämpliga hyresgäster för, men det 
tror jag inte kommer att ställa till speciellt stora problem. Inte heller att 
placera de lediga lagerutrymmen vi har i källarplanen. Men skulle du behöva 
en centralt belägen förrådslokal på 20 m2 och uppåt för längre eller kortare 
tid så är det bara att slå en signal.

Ägna gärna en tanke åt de mycket kloka köpmän som, med Valfrid Jonsson  
i spetsen, tog det framsynta beslutet att köpa fastigheten på 1960-talet.  
Det är inte bara ett hus som vi kan vara mycket stolta över, utan också den 
fasta ekonomiska grunden för föreningens verksamhet. Utan det hade vi fått 
tillämpa femsiffriga medlemsavgifter för att finansiera vår verksamhet,  
och då hade det väl gått med oss som med övriga länsförbund inom SSLF,  
det vill säga åt pipsvängen.

Ha en riktigt skön sensommar så hoppas jag att vi ses här på Villa 
Adolfsberg under någon av höstens alla aktiviteter.

Ja, så försvann den sommaren, men vi som har varit i stockholmstrakten  
har nog haft det bästa vädret. Hemma i vår regnmätare har det varit snus-
torrt i princip från veckan före midsommar till i början av augusti. I skrivande 
stund väntar kräftor och em-kval i fotboll på storbilds-tv i Villa Adolfsberg 
den 2 september. Vi håller tummarna för Zlatan och de andra att sverige 
grejar andraplatsen i gruppen och går till nästa års em. För seniorerna är det 
räkor som gäller i oktober. Det blir teaterbesök – och så lagom till jul blir det 
den traditionsenliga Julfesten. Det känns tidigt att redan prata om jul, men 
som ni vet kommer den varje år. Jag vill önska alla en trevlig höst, kanske får 
vi brittsommar i september…

Göran Paulsson, 
ordförande i Seniorklubben

Nytt från Seniorklubben

Åkermyntan får  
ICA Kvantum
Åkermyntan Centrum i Hässelby ska byggas ut. Det innebär  
att ICA Supermarket kan växa till ICA Kvantum. 

Det är finländska Citycon som äger och driver Åkermyntan Centrum. Fastighetsägaren 
projekterar en utbyggnad av centrumet med 1 760 m2 genom att flytta ut ytterlivet tolv 
meter mot parkeringen.

Om inga överklaganden dyker upp så bör detaljplanen kunna vinna laga kraft mot 
slutet av året då också byggandet kan sätta i gång. Citycon siktar på en nyöppning runt 
årsskiftet 2012-2013. 

För ICA-butikens vidkommande innebär det att dagens totalyta på knappt 2 000 m2 

utökas med runt 750 m2. 
Övriga nya ytor kommer att användas till en utbyggnad av restaurangen och för  

att ge plats för ett kompletterande butiksutbud. I samband med utbyggnaden genom-
går centrumet en uppfräschning av allmänna ytor och får en ny fasad med en inglasad 
entré. Centrumets andra dagligvarubutik, Lidl, behåller sin nuvarande yta. 

Åkermyntan Centrum, som invigdes 1977 och förvärvades av Citycon 2006,  
har i dag en uthyrbar yta på runt 8 500 m2 och 245 parkeringsplatser.  n

Åkermyntan Centrum ska byggas ut med 1 760 m2, vilket ger ICA-butiken 
en ökad yta på cirka 750 m2. 

Foto: Hasse Sandlund

staffan Linde har varit ansvarig för 
bridgeklubben i över tio år. Han säger:

– Vi är ett trevligt gäng som gärna 
vill möta fler och nya spelare. primärt 
vänder vi oss till de sLHF-medlemmar 
som tidigare har spelat bridge, även 

Fo
to

: S
va

nt
e 

Fi
sc

he
rs

trö
m

. 

om det var länge sedan. takterna 
brukar sitta i. De som aldrig tidigare 
spelat bridge, men som gillar kortspel, 
kan vi hjälpa genom att slussa dem 
till en av världens största bridgeklubbar, 
s:t erik i stockholm, som har nybörjar-
kurser i bridge. 

sLHFs bridgeklubb har runt 50 med- 
lemmar som träffas klockan 10.00 varje 
torsdag i föreningens Villa Adolfsberg 
på Kungsholmen. 

Intresserade kan kontakta staffan 
Linde på telefon 08-38 58 30 eller  
sLHFs kansli, på 08-441 79 50.  n

Gå med i Bridgeklubben!
SLHFs Bridgeklubb har plats för fler medlemmar. Är du  
intresserad, men inte tidigare har spelat bridge, så kan  
du gå på kurs för att lära dig. 

Bridgeklubben spelar i SLHFs Villa Adolfsberg varje torsdag. Här syns från vänster 
Hans Sandström, Monica Berglund, Staffan Linde och Stig Johansson. 



SLHFs styrelse och ledning 
besökte i augusti Den Norske 
Matfestivalen och Daglig- 
varedagen i Ålesund på Vest-
landet i Norge. Man hann  
också med att något förfäras 
över tillståndet i stadens  
ICA Maxi…
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Hänt i butik
ICA
• ICA Nära Enebytorg öppnade före 
midsommar vid eneby torg i Danderyd.  
butiken har uppstått genom en om- 
lokalisering till nya lokaler och en  
omprofilering från Vi enebytorg, som 
stängdes den 17 april. Fortsatt är Ulf 
Vallgren handlare medan tidigare 
kompanjonen Leif Hall har frånträtt 
som handlare. Ulf Vallgren driver 
butiken med sedvanligt 91/9-avtal. 
Vi-butiken hade en säljyta på 1 100 m2, 
medan säljytan i den nya fastigheten 
är på 1 000 m2. Genom en bättre yt-
effektivitet får man ändå plats med mer 
varor. Den pågående förnyelsen av eneby 
torg kommer att ge butiken ett ökat när-
underlag i form av nya bostäder och fler 
parkeringsplatser. Den fastighet, som 
tidigare inrymde Vi-butiken, revs i slutet 
av april för att ge plats för bostadshus. 

• ICA Kvantum Lidingö heter den ny-
etablerade butik som den 17 augusti 
öppnade på Agavägen i Larsberg på 
Lidingö. butiken är en ersättningseta-
blering för ICA supermarket Larsberg i 
intilliggande Larsberg Centrum. Handlare 
är som tidigare per-erik Nilsson. Den  
nya butiken har en totalyta på 3 000 m2, 
en säljyta på 2 100 m2 och beräknas 
inom tre år att nå en årsomsättning på 
165 miljoner kronor exklusive moms.
• ICA Supermarket Kringlan i gallerian 
Kringlan på storgatan 4 i södertälje  
övertogs den 1 september av björn Forss,  
som närmast kommer från ICA Kvantum 
skärholmen vid skärholmsplan 1 i stock- 
holm. Denna butik har sedan starten för 
fem år sedan drivits som dotterbolags-
butik. I väntan på att ny handlare blir  
rekryterad, förhoppningsvis runt års- 
skiftet, drivs butiken vidare av butiks- 

chefen magnus Käck, som därmed  
fungerar som tillförordnad handlare.
• ICA Nära Björknäs blir från den 
1 november den nya profilen på nuva-
rande Vi mattorget björknäs på björknäs 
torg 25 i Nacka. butiken drivs fortsatt av 
Dennis söderhäll och staffan Högstedt.

AXFOOD OCH VI-BUTIKERNA
• Vi Götahallen på Götalandsvägen 218 
i Älvsjö, stockholm, överläts den 1 maj 
av Kalle Kianta till moslem Ammouri.
• Hemköp Sköndals Centrum är sedan 
den 30 augusti det nya namnet på för- 
utvarande Vi Food market sköndal. 
Handlare är som tidigare Göte och  
Frank thelin. 
• Hemköp Huvudsta Centrum är sedan 
den 30 augusti det nya namnet på för- 
utvarande Vi Food market Huvudsta 
Centrum. Handlare är som tidigare  

Göte och Frank thelin. 
• Willys öppnar den 10 oktober i den 
hittillsvarande lokalen till Vi esplanaden 
på esplanaden 1 i sundbyberg. butiken 
överläts nämligen den 1 september av 
Lars thelin till Axfood. Lars thelin driver 
fortsatt butikerna Vi matpressen  
i stockholm och Vi ellbes i södertälje. 
• Willys Hemma öppnar under oktober-
november i den hittillsvarande lokalen till 
franchisedrivna Hemköp i saltsjöbadens 
Centrum i Nacka. I lokalen har Vi super-
store och Willys tidigare huserat. Det var 
under den tid då centrumet gick under 
namnet tippen.

eftersom ett 50-tal Vi-butiker fram  
till januari kommer att omprofileras till 
Hemköp får stockholmshandlar’n åter-
komma om detta i följande nummer.  n

Det var Dagligvaregruppen inom Oslo 
Handelsstands Forening (OHF), som hade 
bjudit in sin svenska systerförening för 
att närvara i arrangemangen. sLHF höll 
också sitt styrelsemöte i samband med 
Ålesundsbesöket.

Den årligen återkommande Daglig-
varedagen lockar alltid deltagare från 
alla betydande aktörer på den norska 
dagligvarumarknaden.

– Det var en dag fylld av intres-
santa seminarier. Flera av föreläsarna 
kritiserade den statliga utredningen 
matkjedeutvalget och inte minst 
jordbruksminister Lars peder brekk. 
stortingsledamoten Harald tom 
Nesvik från Fremskrittspartiet frågade 
varför de norska konsumenterna via 
jordbruksstödet ska subventionera  
de amerikanska köparna av ”världens 
bästa ost” – Jarlsberg – med 100 
miljoner kronor varje år, berättar  
sLHFs vd ragnar Fransson. 

”EN ÖPPEN DIALOG”
Åhörarna fick också höra Knut Gartland 
från Nielsen konstatera att priserna och 
sortimentet på den norska marknaden 
var bättre än någonsin och att konkur-
rensen var fullt tillräcklig.

– med tanke på bland annat landets 
geografi, infrastruktur, jordbruksstöd, 
tullskydd och att man står utanför eU, 
så kan inte butikerna, utbudet och 
priserna bli mycket bättre, menade  
Knut Gartland.

en viss oro kunde märkas bland de 
norska ICA-handlarna när kvalitets-
direktören bengt-Ove Hagen från ICA 
Norge talade om vikten av att ha en  
öppen dialog internt och med omvärlden. 

– De norska ICA-handlarna kände 
inte riktigt igen sig i den beskrivningen…

efter seminarierna blev det ett 
sedvanligt prisregn där bland annat 
Kraft Foods för andra året i rad fick ta 
emot utmärkelsen ”Årets leverantör”. 

Dagen avslutades med en festafton  
i Fiskerimuseet där det bland annat 
bjöds på valkött i olika former.

EN BESVIKELSE
Gruppen från sLHF och OHF hann 
också med några studiebesök, bland 
annat i ICA maxi moa Ålesund, vilket 
var en besvikelse jämfört med en 
vanlig svensk maxi.

– Det fanns svenska handlare 
i vår styrelse som förklarade att 
de aldrig hade sett en så dålig och 
ofräsch köttdisk. Det var kanske 
därför inte så konstigt, att när man  
i ICA maxi öppnat sin andra kassa,  
så öppnade närliggande Coop Obs  
sin åttonde. Ändå uppgavs att ICA  
maxi moa var en av de bättre maxi-
enheterna – och därtill lönsam.  
men då undrar man ju hur de andra är, 
säger ragnar Fransson.  n

Styrelsebesök i Ålesund


