handlar’n
stockholms

N r 4 • d e c EM B ER 2 0 1 2

E N T ID N I N G F R Å N S T OCK H O L M S L I V S MEDE L S H A N D L ARE F ÖRE N I N G

Å r g ån g 2 8

Kvantum växer till Maxi i Arninge
Ett nyligen igångsatt detaljplanearbete för Arninge handelsområde i Täby kommer av allt att döma att skapa utrymme för
en ICA Maxi som ersättning för nuvarande ICA Kvantum.
nämnda området kräver förmodligen
omfattande sprängningsarbeten.
379 MILJONER I DAG
Unibail-Rodamco äger i dag det som kallas
Arninge Centrum, vilket omfattar två
byggnader på cirka 20 000 m2 uthyrningsbar yta med ett 20-tal butiker och två
markparkeringar. I fyravåningshuset
(MM-huset) inryms bland annat ICA
Kvantum.
– Vi vill skapa nya byggrätter och en
retail park med volymhandel. Vi diskuterar
också med ICA en etablering av en ICA Maxi,
säger Per Ronnevik, director of development
Nordic hos Unibail-Rodamco.
Men nya byggrätter för UnibailRodamco förutsätter att man kan förvärva mer mark.
ICA Kvantum Arninge drivs av Andreas
Paulsson och hans far Bo Paulsson.
De driver också ICA Supermarket Stop
i Täby. ICA Kvantum har i dag en årsomsättning på 379 miljoner kronor brutto.
Totalytan uppgår till 5 000 m2 och säljytan till 3 500 m2.

Foto: Hasse Sandlund.

Under sommaren drog Täby kommun
igång två parallella detaljplanearbeten
för Arninge handelsområde – för ett resecentrum och för en expansion av handelsytorna. Tanken är att handelsytorna ska
växa med cirka 60 000 m2 på mark i dag
ägd av kommunen och KF Fastigheter.
Det är uppenbart att planerna kan göra
det ännu svårare för Gustaf Douglas att
realisera planerna på handelsområdet
Rosenkälla väster om Åkersberga.
I Arninge är det meningen att Täby
kommun ska sälja mark för handelsexpansion. De två andra största fastighetsägarna inom det nu aktuella planområdet
– KF Fastigheter och Unibail-Rodamco –
har deklarerat intresse för att köpa mer
mark, men verkar enligt uppgifter till
Stockholmshandlar’n sakna nödvändig
samsyn.
Den mark som kommunen äger ligger
huvudsakligen i en stripa på 40 000 m2
norr om ”MM-huset” och Coop Forums
parkering – samt 50 000 m2 mellan
handelsområdet och Arningevägen
(matarvägen in från E18). Det sist-

ICA Kvantum Arninge i ”MM-huset” har i dag en totalyta på 5 000 m2 och en årsomsättning på
379 miljoner kronor inklusive moms.

Andreas Paulsson vill inte närmare
kommentera planerna, men enligt vad
Stockholmshandlar’n erfar har handlarna
och ICAs etablerare tidigare diskuterat en
ICA Maxi med en totalyta på 10 000 m2,
men med tanke på utvecklingen av
konceptet, kan ytan nu bli något mindre.

erfar tittar ICA på andra alternativ för att
växa i Arninge. Ändock är väl 2014 eller
2015 det tidigaste som en ICA Maxi kan
öppna i Arninge.
Man kan också förmoda att Bergendahls är intresserat av att etablera en
City Gross i Arninge.

COOP FORUM FÖRNYAS
Det är nu emellertid inte givet att Maxietableringen sker i samarbete med UnibailRodamco. Enligt vad Stockholmshandlar’n

Forts. på nästa sida

På fastigheten, som omfattar en
markyta på 7 180 m2, finns i dag en
industrifastighet som därmed ska rivas.
Ett konsultföretag har känt av marknaden och det finns flera intresserade
aktörer. Vilka det rör sig om, vill naturligtvis Sture Wikman inte avslöja. Men
stalltipset är nog ändå Coop Extra eller
Willys. Coop har ingen butik i närheten
sedan Coop Konsum stängde i Täby
Centrum för några år sedan. På Axfood
säger man att man fortsatt kommer

att satsa på Hemköp i Täby
Centrum. Därmed kan man säkert
överväga att gå in på Reprovägen
med en Willys. ICA kan nog räknas
ut med tanke på närvaron i Täby
Centrum och med ICA Stop vid E18.
Bergendahls är förmodligen inte
aktuell, tomten räcker kanske till
för det nya storbutikskonceptet,
men man vill nog hellre till Arninge
med en City Gross. n

Storbutiksläge i Täby
Ett nytt storbutiksläge håller på att
uppstå i Täby, inte långt ifrån Täby
Centrum. Om kommunen ställer sig
positiv till fastighetsägarens planer
heter nog den troligaste aktören
Coop Extra eller Willys.
Det är Naeco som till kommunen lämnat
in en ansökan om detaljplaneändring
för en industrifastighet som är belägen
vid rondellen där Reprovägen möter
Viggbyholmsvägen.

– Det stämmer. Vi har flera olika
alternativ, men huvudspåret är en större
dagligvarubutik varför vi också behöver
livsmedelstillstånd. Det trafikorienterade
läget är ju mycket lämpligt för en dagligvarubutik, inte minst med tanke på
att det kommer ett par tusen lägenheter
på nuvarande Täby Galopp. Det gäller
dock att få ut en tillräcklig yta både för
butik och parkering, säger Sture Wikman,
vd i Naeco Fastighet och ägare av flera
andra Naeco-bolag.

Läs mer
om aktuell
etablering a
splan
på www.slh er
f.nu

Allt uthyrt på Regeringsgatan!
Den julklappen till medlemmarna kan
SLHFs styrelseordförande Calle Iveroth
lämna i denna sedvanliga intervju i årets
sista nummer av Stockholmshandlar’n.
Grundbulten i SLHFs ekonomi är som
bekant fastigheten på Regeringsgatan 109
i Stockholm. Sedan den tidigare helt dominerande hyresgästen Alecta lämnade sina
lokaler för över fem år sedan har samtliga
våningsplan renoverats – och i väntan på
lämpliga hyresgäster har vissa lokaler korttidsuthyrts vilket gjort att det fram till nu
alltid funnits något som har varit outhyrt.
Bytena av hyresgäster har också medfört
kostnader för omställning av lokaler. Men
nu ser läget bättre ut än på mycket länge.
– Vår vd Ragnar har gjort ett fantastiskt
jobb. Vi har nu avtal som löper under olika
tider med hyresgäster i olika branscher
som reducerar känsligheten för konjunktursvängningarna. Allt tyder på att hundåren
nu ligger bakom oss, säger Calle Iveroth.
AVTAL PÅ SEX ÅR
Kontraktet med Försäkringskassan innebär
att den och bland annat även Skatteverket
går in på hela gatuplanet (där det blir
kundmottagning) och på plan 1 – totalt
handlar det om 1 000 m2. De tar därmed
också i anspråk den lokal som Nolte Küchen
lämnar den sista februari. Därefter väntar
anpassning av lokalerna för de nya hyresgästerna, som ska flytta in den 1 juni.
– De har stora och speciella krav
på bland annat handikappanpassning
och säkerhet.
Avtalet med Försäkringskassan löper på
sex år. Kostnaden för att anpassa lokalerna
har beräknats till åtta miljoner kronor.
Av detta kommer Försäkringskassan att

finansiera större delen via ett hyrestillägg.
Det innebär dock att SLHF med anledning
av ombyggnadsarbetena kommer att öka
belåningen.
– Om vi gör som vi brukar och tar större
delen av anpassningskostnaderna över
resultatet, kan vi för 2013 räkna med ett
minusresultat, men sedan ser allt ljusare
ut, påpekar Calle Iveroth.
Det vankas fler kostnader på Regeringsgatan under 2013.
– Hissarna ska renoveras, vissa
fönster ska rekonditioneras och bjälklaget
till en av innergårdarna ska renoveras.
VILLA ADOLFSBERG
I föreningens andra fastighet där kansliet
är inrymt, Villa Adolfsberg på Kungsholmen,
har det inte varit några större investeringar
under 2012.
Uthyrningen av sällskapslokalerna i
Villa Adolfsberg har ökat ytterligare jämfört
med 2011 och föreningen börjar närma sig
den volym som man orkar med.
– Nytt är dock att ICA har börjat hyra
sällskapslokalerna för sina nätverksträffar
och medlemsmöten, berättar Calle Iveroth.
KLUBBVERKSAMHETEN
Villa Adolfsberg nyttjas ofta av SLHFs
klubbverksamhet – Färskvaruklubben,
Seniorklubben, Karriärklubben, Bridgeklubben och SLHFs Kvinnliga Nätverk.
– Utvecklingen inom Färskvaruklubben
har varit väldigt positiv. Ett bra program
har gjort att uppslutningen kring aktiviteter
har ökat. De leverantörer som vi samarbetar
med har ställt upp på ett fantastiskt sätt.
Det som jag speciellt kommer ihåg från
2012 var vårt besök i Idre och renslakteriet

Foto: Hasse Sandlund.

– I juni nästa år flyttar Försäkringskassan in på Regeringsgatan 109.
Därmed är alla våra kontorslokaler uthyrda, för första gången sedan 2007.
Helt fantastiskt!

SLHFs ordförande Calle Iveroth har all anledning att se glad ut. I november skrev Försäkringskassan
på ett sexårigt hyresavtal för 1 000 m2 i föreningens fastighet på Regeringsgatan 109.

då vi också fick åka släde efter renar.
Minnesvärt var också oktoberaktiviteten i
Villa Adolfsberg med Gourmetgruppen som
bjöd på en femrätters gourmetmåltid och
Högbergs vinfabrik, som importerar italienska druvor och tillverkar vinet på Lidingö.
– Den av flera klubbar gemensamt
arrangerade grillkvällen i maj var också
väldigt lyckad, den lockade över 100
personer till Villa Adolfsberg.
Bridgeklubben har under sin nye ordförande Bengt Wessman fått något av en
nystart.
– Man har dragit igång en kurs för
nybörjare i bridge.
Ny ordförande har ju också Seniorklubben fått.
– Olavi Ruuskanen Peldan har tagit
väl hand om klubben.

drivmedel på 6,5 miljoner kronor.
– Det är oförändrat jämfört med 2011.
En dålig sommar hämmade försäljningen
av säsongsvaror i ”hallen”, berättar Calle
Iveroth.
”Hallen” ligger i anslutning till butiken
och där säljs på 200 m2 under sommarsäsongen trädgårds- och fritidsprodukter.
Avslutningsvis passar Calle Iveroth
på att via Stockholmshandlar’n sända
med en hälsning:
– Tack alla på kansliet och övriga
i styrelsen för ett gott samarbete under
det gånga året! Jag vill önska dem och
inte minst medlemmarna en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År! n

EN DÅLIG SOMMAR
Till vardags driver Calle Iveroth tillsammans
med hustrun Elizabeth samt dotter och son
lanthandelsliknande ICA Nyckelby på Ekerö.
Bruttoomsättningen i ICA Nära-butiken
landar i år på 16 miljoner kronor och på

FOTNOT: Här är de större hyresgästerna på Regeringsgatan 109 i dag: Clydesdale (whiskyimport),
Nolte Küchen (kök), Ayonde (dataapplikationer),
Johan Celsing Arkitekter, Företagarnas Revisionsbyrå, Additiv Redovisning, Arcus (spritimport),
House of Radon (marknadsföring), Vin-Gruppen
(vinimport), Management Events (företagsevent)
och Pointer (affärsstyrsystem).

som beräknas vara klart för samråd
under det första kvartalet 2013.
– Vi vill försöka hålla samman
handeln på ett sådant sätt att kunderna
i stor utsträckning kan ställa bilen
och till fots vandra mellan de olika
butikerna, säger Peter Wennberg,
exploateringsingenjör på Täby kommun.
Kommunen kan, för att bättre
hålla ihop handelsområdet, tänka sig
parkeringsgarage under eller ovan mark

samt parkeringsdäck på nya byggnader.
Utvecklingsarbetet med handelsområdet i Arninge har försenats av
planeringen för ett resecentrum på
ömse sidor om E18 och den nya dragningen av Roslagsbanan. Resecentrumet,
som kommer att ligga nära Coop Forum,
beräknas innehålla en ny station för
Roslagsbanan, bussterminal för regional
busstrafik, infartsparkering och anslutning för lokal busstrafik. n

Forts. från sid 1
KF Fastigheter äger i dag 110 000 m2
mark, varav runt 19 500 m2 är bebyggd,
bland annat med en Coop Forum.
Redan för flera år sedan tog man fram
ett prospekt om en utökning av handelsytorna med 16 000 m2. Men man vill nu
bygga mer än så.
– Vi vill av kommunen köpa så mycket
vi får och främst då området norr om
vår fastighet, som också omfattar den
stora parkeringen utanför Coop Forum.

Vi vill bygga för volymhandel, säger
Rolf Andersson på KF Fastigheter.
Man kan förmoda att Coop Forum
kommer att förnyas, men att det skulle vara
aktuellt med en konvertering till Coop
Extra förnekas av Coop Butiksutveckling.
SAMRÅD UNDER VÅREN
Båda detaljplanerna befinner sig nu
i ett startskede där utredningar och
förutsättningar tas fram till ett förslag,

Oförglömlig resa till Mexico
SLHFs Familjeresa gick i år till Mexico där de 30 deltagarna fick en
oförglömlig vistelse och samvaro med både gamla och nya bekanta.
vi den tillredd som en härlig ceviche.
Vi såg delfiner och mängder av fåglar
såsom pelikaner och rosa flamingos.
Varje kväll, inför solnedgången i havet,
samlades vi på stranden till ö-råd,
med uppfriskande drinkar och glada
samtal. Alla var mycket nöjda med
resan, berättar Kjell Jönsson på SLHF.
Fritidsresor fungerade som teknisk
arrangör. Flygresan (Comfort Class)
gick direkt från Arlanda till Cancún
och tog inte mer än drygt tolv timmar,
återresan var två timmar kortare. n

Foto: Rikard Hillar.

Resan anordnas vartannat år. Årets resmål
var Mexico och av de 30 deltagarna
(från 6 till 82 år) valde alla utom två
att delta 15 dagar. Alla var hemma den
30 november. Första veckan tillbringades
på femstjärniga Barceló Maya Caribe på
Riviera Maya, 20 km söder om Playa del
Carmen på Yucatánhalvön. Andra veckan
åkte man ut till ön Isla del Holbox där
deltagarna bodde i mysiga Villas Paraiso
del Mar, ett fyrstjärnigt hotell med utsökt
mat. Båda hotellen hade all inclusive
och deltagarna kunde bada både i pool
och i havet. Dagtid var det 30 grader i
luften och nästan lika varmt i vattnet.
Förutom bad och sol fanns det gott om
aktiviteter och intressanta utflyktsmål.
– De flesta besökte Chichén Itzá,
den mest välbevarade mayastaden på
Yucatánhalvön och i dag en av världens
sju underverk. Fascinerande! Själv gjorde
jag från Maya Caribe helt underbara dyk
på världens andra största barriärrev.
På Holbox var vi ute och fiskade, fångsten var mycket god och på en strand åt

Glada SLHF-resenärer på väg för att fiska
och se delfiner.

Julgransplundring 12 januari
SLHFs julgransplundring i Villa Adolfsberg har efter bara ett par år blivit
en stark tradition. Den 12 januari klockan 13.00 är det dags igen.
Arrangemanget blir säkert en lika stor succé
som i år, då runt 130 personer i alla åldrar
dansade ut julen.
– Vi välkomnar alla medlemmar, såväl
aktiva handlare som seniorer med respektive, barn och barnbarn till en härlig och
spännande eftermiddag i glada vänners lag.
Det blir dans runt granen, lotteri, lekar
– och så korv, dricka och glass förstås,
berättar Catharina Berg, som är en av
SLHFs klubbmästare. Hon sitter också

i SLHFs styrelse och driver ICA Supermarket Rösjöhallen i Täby.
För musiken svarar spelemannen
Cay Löwqvist.
Anmälan om deltagande, med antal
vuxna och barn (med åldersangivelse),
görs senast den 7 januari till SLHFs kansli
på tel 08-441 79 50, fax 08-441 79 51
eller via e-post kjell@slhf.nu.
Arrangemanget är kostnadsfritt för
medlemmar. n

Nytt från Seniorklubben
Det har varit en lyckad höst med bland annat en skaldjursfest som lockade
hela 74 personer. I skrivande stund håller jag på att packa resväskan eftersom vi följer med på familjeresan till Mexico där det väntar två veckor med
sol, bad, bra böcker och god mat. Är tillbaka i Sverige lagom till 1:a advent.
Julfesten genomfördes den 4 december, under produktionen av vår tidning.
Därmed är det snart jul och så blir det lite hummerkok till nyår. Sedan vill
jag ha lite snö så att vi kan åka skidor. Kom redan nu ihåg den 12 januari
– årets höjdare – julgransplundringen! Med dessa rader önskar jag er alla
en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!
Olavi Ruuskanen Peldan, ordförande i Seniorklubben

några rader från vd

Höjd hyra för
Villa Adolfsberg
Vid det senaste styrelsesammanträdet beslöt styrelsen att hyresvillkoren för vår
sällskapsvåning i Villa Adolfsberg kommer att förändras från och med 2013.
För SLHFs medlemmar höjs hyran, som varit oförändrad sedan 2008,
till 2 000 kronor per dag. För externa hyresgäster har prislistan förändrats
något, dels för att anpassas till de nya momsreglerna, dels för att ge ytterligare motiv att även anlita SLHF för catering och övriga arrangemang.
För vidare detaljer beträffande detta se hemsidan.
Lokalerna är mycket uppskattade av alla som hyr dem och vi börjar nu närma
oss gränsen för vad både lokalerna och personalen klarar av. Vi har i genomsnitt en aktivitet varannan dag i lokalerna (bortsett från sommarmånaderna)
– och med tanke på den unika miljön vågar vi inte öka användningen mycket
mer. Samtidigt driver vi fastigheten som ett separat näringsdrivande bolag
vilket gör att vi på sikt måste öka intäkterna från den – och framför allt då
från konferensverksamheten i sällskapsvåningen. Vår ambition – och Skattemyndighetens krav – är att fastigheten på sikt ska generera ett överskott.
Vi vill därför passa på att understryka att medlemshyran avser de tillfällen
då medlemmen själv för egen räkning arrangerar en fest eller en butiksträff
och då tar hand om arrangemangen inklusive återställandet. Det finns checklistor för hur lokalerna ska se ut när man lämnar dem. I den mån dessa inte
följs kommer vi fortsättningsvis att debitera vår kostnad för återställandet,
dock minst 1 000 kronor. Det är ett stort problem för oss att vi inte alltid kan
utgå från att våra medlemmar lämnar lokalerna i det skick de ska vara när nästa
hyresgäst kommer, vare sig det gäller möblernas placering, kvalitet på diskning
eller inplockning i skåp och lådor.
För ”personer utanför den egna familjen”, det vill säga syskon, vänner,
affärsbekanta eller andra organisationer gäller ordinarie prislista (vilken även
den är mycket förmånlig utifrån Stockholmsförhållanden). Vi vet att det har
förekommit att medlemmar ”lånat ut sitt namn” för uthyrning utanför
medlemskretsen. Att göra detta innebär inte bara att våra möjligheter att få en
vettig ekonomi i bolaget minskar, utan också att vi måste öka den övriga
externa uthyrningen vilket naturligtvis kan komma att påverka våra medlemmars
möjlighet att utnyttja lokalen. Om man försöker kringgå dessa regler kommer
styrelsen fortsättningsvis att betrakta det som illojalt.
Efter denna ”ordningsmanna-drapa” kan det vara på sin plats att berätta
om något trevligare. 2013 års årsmöte och årsfest kommer att genomföras
den 27 april. Plats och program berättar vi om senare, men vi är övertygade om
att arrangemanget kommer att bli väldigt bra och det kan vara klokt att redan
nu göra en markering i den nya almanackan. Det är naturligtvis inte heller fel
att börja fundera över vilka i personalen man vill uppmuntra att söka utbildningsstipendier 2013.
Sist och slutligen det allra trevligaste, nämligen att önska alla aktiva
medlemmar en riktigt God Julförsäljning och alla andra en lugn
och mysig God Jul! Och naturligtvis, ha ett Gott Nytt År!

Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm
Avsändare: JustNu Tryckeri, Varmvalsvägen 9, 721 30 Västerås
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Coop Extra till Sundbyberg
Förvånande nog har Coop lyckats hemlighålla det långt framskridna bygget
– till nu. Butiken får ett bra läge eftersom
en ny gata har öppnats mellan Madenvägen och Gesällvägen. Detta skedde
inför öppningen av Hornbach. Det betyder
att trafiken kan matas in både från öst
och väst (där Willys ligger). Närmaste
konkurrent är PrisXtra Hallonbergen.
I Hallonbergen Centrum finns också
Coop Konsum, som ska vara kvar.
Coop Extra Sundbyberg får en
totalyta på 3 600 m2 och en säljyta
på 2 700 m2. Intill anläggs cirka
150 parkeringsplatser. Butiken får
en profilering liknande den i Coop
Extra i Åkersberga.

På några få år har Coop Extra vuxit
till en betydande aktör i Stockholms
län. I dag finns det elva enheter, varav
fem har tillkommit under de senaste
fyra åren. Det gäller butikerna Medborgarplatsen i Stockholm (augusti
2009), Rotebro (mars 2010), Danderyd
(oktober 2010), Nynäshamn (november
2010) och Åkersberga (juni 2012).
Öppningen på Medborgarplatsen innebar startskottet för en uppgradering
av konceptet.
Butikerna i Rotebro och Nynäshamn
har tillkommit genom konverteringar från
Coop Forum. Det kan också tilläggas att
Coop Extra i Åkersberga ursprungligen
var tänkt som en kompakt Coop Forum.

Foto: Hasse Sandlund

Stockholmshandlar’n kan avslöja att Coop Extra kommer till Sundbyberg.
Efter sommaren 2013 öppnas en helt ny friliggande butik i dalgången
mellan Enköpingsvägen/E18 och Hallonbergen.

I slutet av november var taket på plats för Coop Extra i Sundbyberg, som etableras nedanför
Hallonbergen.

Under 2013 öppnar åtminstone två
Coop Extra i länet – i Lidingö Centrum
genom en sammanslagning av Coop
Konsum och Vi Skeppet (nyöppning i
april-maj) och ovan redovisade Sundbyberg (efter sommaren). På gång är
också Coop Extra i Spånga (nyetablering
med öppning 2015) och i Högdalen. n

FOTNOT: Förutom ovan namngivna butiker
finns Coop Extra i Stockholms län också i Märsta (nyetablering 2006), Jakobsbergs Centrum,
Orminge Centrum i Nacka, Stuvsta i Huddinge,
Huddinge Centrum och Skärholmen Centrum.

Aspudden först ut för Netto i Stockholm
Av allt att döma blir det på Hägerstensvägen 166 i Aspudden som Netto etablerar sin allra första butik i Stockholms stad.

Foto: Hasse Sandlund

Netto har med HSB Brf Talltrasten skrivit ett hyreskontrakt, som löper under
tio år med start från februari 2013.
Butiken kommer huvudsakligen att

Här – på Hägerstensvägen 166 i Aspudden –
räknar Netto med att öppna en butik under det
första kvartalet 2013, som uppenbarligen blir
den första i Stockholms stad.

inrymmas i en lokal som senast inhyste
en Tempo och dessförinnan en Willys
Hemma – och ännu tidigare Systembolaget. Genom att ta i anspråk två
intilliggande lokaler – som har inrymt
en mäklarfirma och en second handbutik – får Netto en större yta. Totalytan blir 930 m2 och säljytan 650 m2.
Andreas Persson, etableringschef
på Netto Marknad Sverige, bekräftar
Stockholmshandlar’ns uppgifter.
– Vi öppnar förhoppningsvis under
det första kvartalet 2013 och det blir
troligen också den första i Stockholms
stad.
Stockholmshandlar’n har tidigare
berättat om flera tänkbara lägen för Netto
i Stockholms län. I dag finns den enda

butiken i Södertälje. De tidigare tänkbara lägena i Nykvarn, i Saltskogs
Centrum i Södertälje och i Eriksberg
nära ICA Maxi Botkyrka är uppenbarligen inte längre aktuella.
Går det trögt att hitta bra och
ekonomiskt försvarbara lägen i Stockholms län?
– Det är som i de flesta andra större
städer i Sverige med tanke på hur vi vill
placera butiker. Men det är inte svårt att
hitta lägen, det som är svårt det är att
komma framåt och få positivt gensvar
i den kommunala beslutsprocessen.
Vad gäller hyreslägen är jag optimistiskt,
svarar Andreas Persson.
– Stockholmsregionen är ju Sveriges
största befolknings- och tillväxtregion.

Det är klart att vi kommer att satsa på
att öppna många butiker där framöver.
Länge norrut har vi i nuläget inga planer
på att gå, påpekar Andreas Persson.
Det kan tilläggas att Tiina Härmälä,
som hos Netto var etableringsansvarig
för Stockholm och Mälardalen, slutade
i somras. Andreas Persson vill inte ange
varför. Netto har sökt en efterträdare
där ansökningstiden gick ut i oktober.
– Rekryteringsprocessen pågår.
Om det blir en eller flera nyanställningar,
det får vi se, säger Andreas Persson.
Netto har också sökt folk till befattningar som regionchef för StockholmMälardalen och byggtekniker för Stockholm-Mälardalen-Östergötland. n
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