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Skärpt konkurrens i Södertälje
Foto: Hasse Sandlund.
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En handelsutredning får utvisa om
dagligvaruhandel ska få etablera sig
i Moraberg Södra, ett planområde som
ligger mellan väg 225 (Nynäsvägen)
och E4/E20.
ICA Maxi – och Coop Forum – i Vasa
i Södertälje kan komma att få ny
konkurrens inpå knuten när ett 70 000 m2
stort angränsande markområde ska
exploateras bland annat för handel.

40 000 M2 FÖR DAGLIGVAROR
Så till läget i handelsområdet Moraberg. Handel med livsmedel har hittills
inte släppts fram i Moraberg, som ligger i nordöstra utkanten av Södertälje.
Men nu verkar faktiskt en öppning vara
på gång.
Med hänsyn till bland annat trafiken
planeras ingen dagligvaruhandel
i Moraberg Norra, som ligger väster
om E4/E20. Istället handlar det om en
del av det stora planområdet Moraberg
Södra, där detaljplanen kan komma
att ändras till att omfatta handel även
med livsmedel. Det gäller ett 40 000 m2
stort markområde, som ligger på den
östra sidan av E4/E20 och intill väg
225 (Nynäsvägen).
– Vi bedömer att kanske runt
15 000 m2 av tomten skulle kunna
bebyggas, säger Bengt Larsson på
stadsbyggnadskontoret.

HANDELSUTREDNING
Innan kommunen tar ställning till
att ändra detaljplanen för att tillåta
dagligvaruhandel, ska en handelsutredning genomföras. Detta för att
utreda hur dagligvaruhandeln i detta
läge skulle kunna påverka befintlig
handel i närområdet och i Södertälje
centrum. Handeln i stadskärnan
bedöms nu, med tanke på att det
byggs 1 500 nya bostäder i centrum,
tåla öka konkurrens.
”Alla” dagligvaruaktörer har anmält
sitt intresse för att etablera sig i Södra
Moraberg, inklusive Axfood och ICA,
som redan finns på plats i närliggande
handelsområdet Weda, närmare centrum.
Det nya dagligvaruläget skulle i och
för sig kunna rymma två aktörer med
storbutiker eller en fullvuxen stormarknad och en storbutik. Men det återstår
att se vart den politiska debatten leder
och vad aktörerna själva vågar… n

En rejält skärpt kamp om kunderna kan väntas på dagligvarumarknaden i Södertälje under de
närmaste åren. I handelsområdet Vasa kan ICA Maxi och Coop Forum komma att få konkurrens
rätt inpå knuten. Och i Moraberg verkar det finnas en öppning för dagligvaror.
Handelsområdet Vasa ligger i anslutning till E20 i sydvästra utkanten av
Södertälje. Kommunen bedriver i slutskedet ett planarbete för ett större
markområde på 70 000 m2, som direkt
gränsar till ICA Maxi och även ligger
mellan stormarknaderna och E20, det
vill säga på ömse sidor om Genetaleden.
Enligt vad Stockholmshandlar’n erfar
är såväl Bergendahls som Axfood intresserade av att etablera sig som grannar.
Detaljplanen har varit ute på utställning och väntas i dagarna antas
av stadsbyggnadsnämnden. När detaljplanen har vunnit laga kraft, vilket
beräknas kunna ske under våren, kan
projekteringen starta. Detaljplanen
medger kontor och handel, även med
livsmedel. Det är ju inte otroligt att även
någon volymhandelsaktör, exempelvis
Biltema, kommer hit.
– Vi räknar med att markarbetena
ska kunna påbörjas till hösten i år och
att etableringarna ska kunna börja

uppföras under 2013, säger Bengt
Larsson på Södertälje stads stadsbyggnadskontor.
SANNOLIKT EN
För dagligvaruaktören (för det blir
sannolikt bara en), kanske det kan bli
en öppning i slutet av 2013, men mer
sannolikt under det första halvåret 2014,
bland annat med tanke på att delar av
marken är vattensjuk och kräver pålning.
Marken ägs av kommunen och kommer att säljas. Det är knappast troligt
att både Axfood (med Willys) och Bergendahls (med City Gross) vill gå in i läget.
Willys har ju sedan tidigare två
enheter i Södertälje – i Weda och på
i Balticvägen (i hamnen). City Gross’
närmaste enhet finns i Kungens kurva.
I övervägandet kan man förmoda att
aktörerna också tar med möjligheten av
att komma fram i Moraberg, där dock
en etablering är mer osäker och ligger
längre fram i tiden.

Kötthallen i Töcksfors i Värmland är en utpräglad
gränshandelsbutik.
Manuell försäljning av kött och chark är ett
signum för Kötthallen i Töcksfors. Så blir det
även i Sundbyberg där den manuella disken
blir 39 meter lång.

Sundbyberg får spektakulär köttbutik
Till sommaren får Sundbyberg en extremt köttprofilerad butik. Det är den värmländska
gränshandelsbutiken Kötthallen i Töcksfors som kliver in och bjuder på årets hittills största
överraskning inom dagligvaruhandeln i Stockholms län.
Detta kan Stockholmshandlar’n avslöja.
Det är familjen Celik, med Besim
Celik och sonen Jim Celik i spetsen,
som står bakom satsningen. I dag driver
de Kötthallen i värmländska Töcksfors
och det är denna, som trots sin utpräglade gränshandelsprofil, ligger till grund
för konceptet även i Sundbyberg.
Kötthallen öppnar i Sundbyberg
i maj eller efter sommaren. Man går in
i den lokal som Coop Konsum övergav
i höstas på Stationsgatan, i hörnet till
Järnvägsgatan. Man blir alltså granne
med McDonald’s. Det var Bergendahls
som tipsade Kötthallen om läget i Förvaltarens fastighet.
Lokalen har en totalyta på 1 900 m2,
vilket bör ge en säljyta på runt 1 100 m2.
Stockholmshandlar’n, som är väl
förtrogen med Kötthallen i Töcksfors,
kan slå fast att butiken i Sundbyberg
– om den får ungefär samma upplägg
som i Töcksfors – inte kommer att likna
någon annan dagligvarubutik i Stockholms län. Här är en butik som kommer
att satsa på volymhandel med färskt kött.
39 METER MANUELL DISK
Det mest spektakulära blir den 39 meter
långa manuella disken med framför
allt färskt kött, men också charkvaror,
delikatesser, halvfabrikat och färdigmat.
Disken, som får en U-form, placeras
längst in i den långsmala lokalen.
Utbudet kommer att vara enormt.
Vissa färska volymköttvaror – som
exempelvis köttfärs, fläskkotletter,

fläskkarré och entrecôte – kommer
även att säljas butikspackat. Men ändå
säljs i Töcksfors 80-90 procent av det
färska köttet manuellt. Allt färskt kött
kommer att detaljstyckas i butiken.
Utbudet av charkvaror blir också
stort. Utöver färskt kött kommer det
att finnas ett stort urval av djupfryst
kött, förutom från de vanliga djurslagen, även från vilt, fågel och
exotiska djur som känguru, krokodil,
orm och så vidare.
DEN PERSONLIGA KONTAKTEN
Både far och son återkommer ofta
till vikten av den personliga kontakten
mellan personal och kunder.
– Det unika med oss är just den nära
och ambitiösa kundkontakten, att lyssna
och försöka ge varje kund det som han
eller hon exakt vill ha, kunna svara på
frågor om köttet och om tillagningen
samt ge råd, säger Besim Celik.
Jim Celik tillägger:
– Hos oss får varje kund i den
manuella disken en aktiv och heltäckande service rakt igenom, medarbetaren
bakom disken lotsar kunden längs hela
sträckan. Vill kunden ha tunna kotletter
så sågar vi till dessa direkt och vill
hon eller han ha en detalj skivad på
ett speciellt sätt, så fixar vi även detta
omgående, säger Jim Celik.
Det är uppenbart att Kötthallens
koncept innebär en relativt sett högre
personalkostnad, som dock kompenseras av en högre bruttovinst.

– De färska kött- och charkvarorna
köper vi i stor utsträckning in lokalt och
direkt utan mellanhänder, säger Besim.
LOKALA SLAKTERIER
Det färska köttet kommer från Tranhems
Gård & Tranhem Delikatesser utanför
Karlstad, andra lokala slakterier och gårdar
i Värmland (även färskt viltkött) samt
Scan. En del leverantörer tillverkar också
charkvaror utifrån Kötthallens recept,
bland annat korv och grillmat.
En del av de halvfabrikat och beredningar, som i dag produceras i Töcksfors,
kommer att transporteras till Sundbyberg, där man dock i viss utsträckning
kommer att marinera och sockersalta
produkter.
Mycket av de djupfrysta köttdetaljerna (vilt och annat) köps från Viltpoolen
i Öjebyn utanför Piteå. Det kan tilläggas
att butiken i Sundbyberg får vissa
märkesvaror, som normalt sett endast
säljs i gränshandeln, som exempelvis
djupfryst panerad schnitzel av helkött.
Osten säljs endast paketerad. Den
styckas vad gäller viss hårdost och
dessertost i butiken.
Sortimentet av övriga dagligvaror
blir tämligen likt vilken annan allivsbutik
som helst, med fullsortiment inom till
exempel mejerivaror och frukt och grönt.
De torra varorna och kemtekniskt kommer huvudsakligen från Bergendahls.
Totalt uppgår sortimentet till
15 000-20 000 artiklar, som delvis
varierar med säsong.

NORSKA SPECIALITETER
Med tanke på att butiken i Töcksfors är
inriktad på norrmän, så kommer utbudet
att bli något annorlunda i Sundbyberg
där det nog, i vart fall till en början, inte
kommer att finnas med nationalrätter
som ribbe och pinnekjøtt.
Men ändå, som Jim Celik påpekar,
så bor det många norrmän också i
Stor-Stockholm, som efterfrågar norska
specialiteter.
– Vi har i Töcksfors en hel del norskrelaterade kunder från Stockholm och andra
ställen, som efter besök i Norge, hos oss
handlar sådant som de inte hittar där
de bor.
Därför kommer man att – också för
att locka nyfikna stockholmare – erbjuda
en del norska specialiteter, som exempelvis egenblandad medisterfarse (som
närmast kan liknas med en korvsmet),
som kunderna själva steker ut som
medisterkaker och som också är en norsk
nationalrätt. Medisterfarsen tillverkas
av en bas av fläskfärs och grisfett.
Man kommer också att satsa på
norsk elgfarse, som har blivit en stor
artikel i Töcksfors. Den görs på en bas
av 80 procent älgkött och 20 procent
fläskkött och är i konsistensen likartad
medisterfarsen.
ETT VÅGAT PROJEKT
Det är uppenbart att riskerna är betydande, men det är också möjligheterna.
Det omfattande inslaget av kyl- och
frysutrustning och beredningsrum samt
rökmaskin, grill, bake off och självskanningskassor driver upp investeringen.
Hur mycket den uppgår till – och den
förväntade omsättningen – det vill man
dock inte uppge.

Nästan ingen vet vilka ni är och
vad ni står för. Är inte detta ett vågat
projekt?
– Jodå, men man lever bara en gång
och måste ge sig på utmaningar. För fem
år sedan hade vi nog inte satsat på det
här i Stor-Stockholm, men nu tror vi att
marknaden är mogen. Många har tröttnat
på paketerat kött med tvivelaktig kvalitet,
säger Jim Celik.
Han menar att man till och med
kommer kunna matcha saluhallarna.
– Vi har minst lika bra kött, men till
mycket lägre priser.
Närliggande konkurrens saknas inte
– Hemköp, ICA Supermarket, Willys och
Lidl. Men delikatessdisken på Hemköp
kommer inte att kunna mäta sig med
Kötthallens manuella utbud. Och ingen
kan ställa om för att med snarlika
medel möta den nya konkurrenten.
KÖTT I TUNNELBANAN
Läget i Sundbyberg är bra med många
arbetsplatser och bostäder i närheten,
men det är ont om parkeringsplatser.
Närheten till kollektiva transportmedel
passar perfekt för att locka även kunder,
som kommer lite mer långväga ifrån
eller som arbetar i Sundbyberg, men
som bor längre bort. Det är ju inget
problem att ta med sin några kilo kött
i tunnelbanan eller på pendeltåget.
Otvivelaktigt finns det med tanke
på antalet välbärgade och kräsna
konsumenter en icke obetydlig potential
för Kötthallen. Men man kommer att
genom annonser försöka göra sig känd.
Förmodligen kommer kunder också att
lockas genom mun-till-mun-metoden.
Och dessutom lär säkert annan media
än branschpress medverka till en
nyfikenhet om den nya aktören.

KOCKAR OCH STYCKARE
Till öppningen kommer man att försöka
ta några grepp för att nå uppmärksamhet. Tankar finns att försöka engagera
svenska stjärnkockar, men också en
internationell kändiskock.
Besim och Jim Celik är, trots arbetsmarknaden i Stor-Stockholm, inte speciellt
oroliga för att få tag i rätt personal. För
den manuella disken och beredningsutrymmena är ambitionen av få en
blandad bemanning av kockar, styckare
och färskvarukunniga medarbetare.
Man kommer också att ha en kallskänk.
Jim Celik kommer styra upp projektet
i sin början och inledningsvis jobba i
köttdisken tills han ser att det fungerar
i Sundbyberg, men sedan ska ett par
ta över den sysslan. Man har som
butikschefer engagerat Dan och Karin
Arringe-Aichberger, som har jobbat i
egen verksamhet respektive som merchandizer i en av Clas Ohlsons butiker.
TAPPAT I TÖCKSFORS
Butiken i Töcksfors har en säljyta drygt
670 m2. Omsättningen ligger i dag
inklusive moms på runt 60 miljoner
kronor. Man har under senare år tappat
omsättning. Delvis beror det på att
EuroCash och MaxiMat 2005 öppnade
i Töcksfors Shoppingcenter.
– Men mest beror den vikande omsättningen på att den expanderande
handeln i Charlottenberg har tagit en
del långväga norska kunder från oss,
men det senaste verksamhetsåret ökade
faktiskt omsättningen igen, säger Jim.
Det kan avslutningsvis nämnas
att familjen Celik driver många andra
verksamheter, bland annat restaurang,
apotek, campingplats och agentur.
Besim Celik har tidigare drivit
ICA-butiker i Göteborg, Mariestad och
Bengtsfors. Själv bor han i Arvika medan
sonen bor i Töcksfors. n

Foto: Hasse Sandlund.

Kötthallen går i Sundbyberg in i den tomma lokalen efter Coop Konsum på Stationsgatan.
Läget är vältrafikerat och nära kommunikationer och arbetsplatser.
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Det pågår en förnyelse
Ni får ursäkta om detta nummers lilla opus verkar ovanligt hastigt hopkommet, men redaktören Hasse har jagat mig med exceptionellt stor
frenesi. Detta är något som jag kan acceptera när jag vet att hans jäkt
beror på att han så snabbt som möjligt vill få detta nummer i tryck eftersom det – till och med utifrån Stockholmshandlarn’s höga standard
– är ovanligt välfyllt med aktuella etableringsnyheter. Och även jag är
medveten om att ni, kära läsare, sätter stort värde på att veta vad som
är på gång inom viktualiehandlarskrået.
Även om det ibland talas om pessimism och stagnation så är det ju
faktiskt så att det ständigt pågår en förnyelse och utveckling i vår bransch.
Den växande staden skapar nya ”lägen” och våra kreativa handlare hittar
hela tiden på nya idéer och koncept. Kötthallen i Sundbyberg är ett sådant
även om det ”bara” är en utveckling av torghandeln. Men å andra sidan
– vilken butik härstammar inte från den verksamheten? Det ska bli jättespännande att se hur den butiken utvecklas, fungerar det som ägarna
tror kan jag tycka, att det finns ett antal andra lägen som är minst lika
bra som Sundbyberg.
Vi skildes från Vi-butikerna med en tår i ögonvrån, men å andra sidan
förefaller det nu som att Axfood och Hemköp har bestämt sig för att inte
släppa taget om ”sina” butiker och lägen – och att man har de muskler
som Vi-handlarna saknade för att hålla konkurrenterna stången. ”Avfällingarna” inom Matrebellerna har med önskvärd tydlighet bevisat att deras
omvärldsanalys – åtminstone för flertalet butiker – var riktig utifrån deras
lokala marknader. I dag finns det väl knappast någon som tror att de hade
utvecklats i samma takt om de profilerat om sig till Hemköp?
När det gäller Hemköp är jag också väldigt nyfiken på hur man ska
skapa en bra och tydlig profil för butikerna. Mitt tips är att det bland
dagens butiker finns ett antal som inte har bytt skyltar för sista gången.
Till och med inom KF känns det som att man börjar inse att man lever
i en förändrad värld där kooperationens stora fiende inte längre är brukshandelsmonopolet utan butiker som fastnat i ett konservativt tänkande.
Även om KF-gymnasiets logga ser ut som om den skapats på 50-talet
så talar man om att utbilda eleverna i företagande och entreprenörskap.
Eftersom det här har råkat utveckla sig till en – mycket kort och
schematisk, men dock – exposé över dagligvaruhandeln så kan jag
naturligtvis inte hoppa över våra vänner inom ICA. Med sina tydliga
profiler och lagom styrda entreprenörer har de plockat marknadsandelar
under många år. Men kommer de att klara att behålla lågpriskunderna
genom att döpa om Euroshopper till ICA Basic? Kommer man att hitta en
modell för att skapa en ICA-anda i Norge? Och, framför allt, kommer man
att lyckas pensionera Stig så att han blir nöjd samtidigt som Kajsa får
en chans att på rimliga villkor driva butiken vidare?
Ja, medan dramat ”Slaget om konsumenten” går vidare mot nya och
ännu mer spännande avsnitt så ska jag fortsätta att förbereda 2012 års
SLHF-verksamhet. Och om du tycker att det som jag har skrivit här var
ogenomtänkt, så kan vi väl prata om det på vårt årsmöte och vårfest
den 21 april på Operaterrassen. Men jag kan ju alltid ursäkta mig med
att Hasse jagade mig :-).
Ha det bra!

Startsträckan kan
bli lång för Netto

Nytt från Seniorklubben

DET KAN BLI TUFFT
Att ställa om befintliga lokaler är dock
inte alltid den snabbaste vägen att
komma igång. I normalfallet kan Netto
med konceptet ”stand alone” öppna
efter tio veckor från byggstart. Netto vill
ogärna lägga sig i eller i anslutning till
köpcentrum eller nära Lidl.
Det kan bli tufft för Netto att årligen
i Mälardalen och Stockholms län öppna
10-15 butiker. Men det har gått bra i
Västerås där antalet butiker – i dag tre
stycken – kan fördubblas kanske redan
nästa år.
Offensiven in i Stockholms län går
både norr och söder om Mälaren genom
angränsade kommuner, det vill säga via
Enköping och Håbo (främst då Bålsta)
respektive Strängnäs, Gnesta och Trosa.
TRE-FYRA I SÖDERTÄLJE
Kort om några lägen som bearbetas
i Stockholms län.
I Södertälje öppnar, som Stockholmshandlar’n tidigare avslöjat, en butik i
april i ett ”stand alone-läge” i Geneta.
I Södertälje kan också samtalen mellan
Netto och Byggnads AB L E Lundberg leda
till en etablering i Saltskogs Centrum,
som i dag saknar dagligvarubutik
efter det att Tempo-butiken brann ned
i februari 2009. Den lär dock i så fall
dröja något år eftersom ett planarbete

nyligen har satt igång. Här kan det
eventuellt bli ett friliggande läge.
– I Södertälje kan vi tänka oss totalt
tre-fyra butiker, säger Tiina Härmälä.
I Nykvarn står väl hoppet närmast
till att komma in i omvandlingen av
Nykvarns Centrum, men det kommer
att ta sin tid.
BEFINTLIGA LOKALER
Generellt sett handlar intåget
i Stockholms län om befintliga lokaler.
Det gäller bland annat ett läge nära
ICA Maxi Botkyrka i Eriksberg, i Aspudden i Stockholm, i närheten av
Sickla i Nacka, ett par lägen vardera
i Huddinge, Järfälla och Kungsängen
i Upplands-Bro kommun. I Sigtuna
kommun bearbetas ett par lägen
i Märsta, det ena med en friliggande
butik. Det andra läget kan handla om
att gå in i Valsta Centrum, som ska
byggas ut och förnyas.
Svalt intresse har Netto mött i
Salem, som trots stort handelsutflöde,
motsätter sig att låta Coop Konsum
i Rönninge Centrum och ICA Supermarket i Salem Centrum utsättas
för ny konkurrens. I Salem Centrum
fanns Netto vid sin första sejour
i Stor-Stockholm.
Avvaktar gör Netto med etableringar,
av logistikskäl, i exempelvis en del
yttre liggande kommuner som Värmdö,
Nynäshamn och vissa delar av Södertörn samt de nordöstra länsdelarna
som kommunerna Vaxholm, Norrtälje
och Österåker. n
Netto har i Stockholms län, föga förvånande,
svårt att hitta friliggande lägen, som detta på
Klockarvägen i Geneta i Södertälje – en butik
som öppnar i april.

Foto: Hasse Sandlund.

För några månader sedan fick Netto
en ny etablerare för Mälardalen och
Stockholm, nämligen Tiina Härmälä.
Hon säger:
– Jag har nu besökt nästa samtliga
kommuner i Stockholms län och överlag har mottagandet varit positivt.
Men det är svårt att hitta mark för vårt
standarkoncept med friliggande butik
i bra lägen där folk bor och rör sig. De
flesta kommuner har inga tomter till
salu. Därför förefaller potentialen i länet
framför allt finnas i att gå in i befintliga
lokaler. Och det handlar inte bara om
butikslokaler, utan även lokaler där en
helt annan typ av verksamhet kan ha
bedrivits, varvid vi kan begära en ny
detaljplan och ställa om lokalerna.

Göran Paulsson, ordförande i Seniorklubben

ICA får läget
på Årstafältet
Det mesta talar för att det blir ICA som får dagligvarubutiksläget
på Årstafältet, enligt vad Stockholmshandlar’n erfar. Det är
fastigheten med det nedlagda lagret som ger ICA trumf på hand.
Den framväxande nya stadsdelen Nya Årstafältet ska få en reguljär dagligvarubutik. Och då har ICA ett gott förhandlingsläge med tanke på att ICA Fastigheter
äger en 43 000 m2 stor tomt och en lagerbyggnad på 25 000 m2 delvis i två plan,
där ICAs lagerverksamhet avvecklades i februari 2011.
Staden och ICA samarbetar för att skapa ett bra butiksläge med en central
placering i stadsdelen, men inget formellt beslut är dock ännu fattat. Mycket
talar dock för att det blir ett markbyte mellan ICA och Stockholms stad.
En handelsutredning, gjord av Niras (före detta Nordplan) indikerade en yta
för en dagligvarubutik på 1 500 m2. Naturligtvis helt orealistiskt. Enligt vad
Stockholmshandlar’n erfar är ICAs önskemål en butik med en totalyta på uppåt
5 000 m2, vilket med andra ord innebär en etablering av en ICA Kvantum.
– Vi hoppas att komma igång med markanvisningar för en butik och fler
bostäder under 2012, så att det finns en bra service i stadsdelen från start,
säger Rebecca Westring, projektledare för Årstafältet på Stockholms stads
exploateringskontor. Hon tillägger:
– Med visionen ”En plats för möten” har en dagligvarubutik en självklar
plats i vår planering för att möta medborgarnas vardagsbehov.
Utbyggnaden av Årstafältet kommer att ge 4 000 nya bostäder, vilket innebär cirka 10 000 boende. n
Den 43 000 m2 stora tomten och det avvecklade lagret ger ICA trumf på hand i förhandlingarna om
en butik på Årstafältet.

Foto: Hasse Sandlund.

Startsträckan för Netto förefaller att bli tämligen lång i Stockholms län. Främst beror detta på att det är svårt att hitta tomter
för friliggande butiker och lägen som i övrigt är optimala. Möjliga
tidiga genombrott finns dock i Botkyrka, Södertälje, Aspudden,
Märsta och Järfälla.

I skrivande stund tittar jag ut och ser en gnistrande vintermorgon med
sol och lite snö. Det gick faktiskt att åka skidor i helgen även om snötäcket
inte var så tjockt.
Så var julgransplundringen avklarad och åter kan man snacka om succé.
Det var underbart att se alla förväntansfulla barn vänta på trollkarlen,
som gjorde samma saker som förra året. Barn gillar när allt är som det
alltid varit. Nu ser vi fram mot årsmötet och våren. Ett vårtecken är ju att
det som vanligt blir vårfest i Villa Adolfsberg. Traditioner ska man hålla på.
Jag vill passa på och tacka för mina år som ordförande i Seniorklubben
eftersom jag har meddelat valberedningen att jag inte ställer upp för omval.
Det känns bra att se tillbaka och konstatera att Villa Adolfsberg har blivit
riktigt bra och att de aktiviteter som vi har känns både lagom och innehållsrika. Kanske boulebanan kunde utnyttjas lite mer, men det kommer nog
det med.
Tyvärr nåddes vi av dödsbudet om vår förra ordförande Rolf Stagman.
Mina tankar går till hans anhöriga. Vila i frid Rolf, vi har haft mycket
trevliga stunder under många år.

Foto: Hasse Sandlund

Trafikbutik ger Willys hett läge
i Bollmora…
Stockholmshandlar’n kan avslöja
att Axfast genom KIAB Fastighetsförvaltning har gjort en förfrågan till
kommunen om etablering av en Willys.
Bakgrunden är att förre Shellhandlaren Staffan Lindberg inte längre ville
fortsätta med sin verksamhet i sin
station, som i dag är avprofilerad från
Shell. Först försökte han sälja hela den
i dag snabbmatsprofilerade stationen
och marken, som han äger, men uppenbarligen utan framgång. Men så öppnade
sig en annan möjlighet.
FÖRVÄRVA AV KOMMUNEN
Stationstomten, på 4 000 m2, räcker
dock inte till för en Willysetablering
varför Axfast vill förvärva en nästan
lika stor angränsande markyta av
kommunen, som i dag är parkmark.

– Politikerna i kommunstyrelsens
miljö- och samhällsbyggnadsutskott
har i ett planbesked ställt sig positiva
till tankarna, säger Sara Kopparberg,
som är planchef i Tyresö kommun.
I dagarna har därför planavdelningen fått ett planuppdrag. Axfood
vill på platsen etablera en standardmässigt utformad Willys med en bruttoyta på 3 500-4 000 m2. Det livsmedelstillstånd, som i dag finns för trafikbutiken, kommer att ändras så att det
överensstämmer med den nya verksamheten.
Markförhållandena förefaller vara
något besvärliga och lär kräva tämligen
omfattande sprängningar.

Foto: Hasse Sandlund.

Förvärv av en före detta Shellstation vid Trafikplats Bollmora
i Tyresö banar väg för etablering av en Willys i ett bra läge.

Den avprofilerade Shellstationen vid Trafikplats Bollmora kommer att få ge plats för en Willys i ett
vältrafikerat läge.

500 METER FRÅN CENTRUM
Den nya Willsbutiken hamnar i ett
vältrafikerat läge vid väg 229, Tyresövägen, sydväst om trafikplats Bollmora,
som matar trafik bland annat till och
från Lindalen.
I Tyresö centrum, som ligger cirka
500 meter sydost om den planerade
Willysbutiken, finns Coop Extra och

…men trafikproblem
stoppar kedjan i Sköndal
Det verkar som om Axfood inte
kommer att få etablera någon
Willys i Sköndal. Trafikfrågan
går inte att lösa på ett godtagbart sätt.

Vare sig vi eller Trafikverket har funnit
någon lösning på problemet, säger
Nils Tunving på Stockholms stads
exploateringskontor, som dock gärna
hade sett att etableringen i sig hade
kunna kommit till stånd.

Planarbetet för en Willys i Sköndal,
som Stockholmshandlar’n kunde avslöja
i september 2010, har nu stoppats innan
planen har ställts ut.
– På Trafikverket är man extremt
negativ till etableringen och även
våra egna trafikutredningar visar på
svårigheter att lösa trafikfrågan. Den
trafik som Willys skulle alstra leder till
köbildningar och farliga trafiksituationer.

LITE PIKANT SITUATION
Butiksläget finns vid Trafikplats Gubbängen efter Nynäsvägen, närmare
bestämt i den sydöstra delen av det
stora vägmotet där Nynäsvägen möter
Tyresövägen, mellan den sistnämnda
vägen och Sköndalsvägen.
Här var tanken att uppföra två
byggnader om vardera på 3 500 m²
– en för Willys och en för Plantagen.

Marken ägs av Stockholms stad och
omfattar 36 000 m².
– Som vi bedömer går det att lösa
trafikföringen till och från platsen om
där etableras endast Plantagen och
någon annan typ av sällanköpshandel,
förklarar Nils Tunving.
Den uppstådda situationen är
lite pikant. I stadsbyggnadskontorets
startpromemoria förklarades det att
”etableringarna på området är ersättningar för evakueringen av Plantagen
i Larsboda och Axfood vid Norra station”.
”SISTA ORDET INTE SAGT”
Kan då Axfood begära kompensation
för den uteblivna etableringen?

ICA Kvantum, som därmed kan vänta
en ökad konkurrens.
För Willys är hela väg 229 en vit
fläck på kartan. Trafikplats Bollmora
ligger en dryg mil från Trafikplats
Gubbängen, där etableringen av en
Willys verkar gå om intet (som framgår
av artikeln nedan). n

Det verkar inte bli någon Willys i Sköndal, såsom Axfood hade bespetsat sig
på. Det verkar nämligen inte gå att lösa
trafikföringen på ett vettigt sätt.

– Det formella läget är att vi följer
avtalet. Vi lovade en markanvisning,
men etableringen förutsatte att vi var
överens om priset och att det gick att
upprätta en detaljplan. Om priset är
vi överens, men vi kan inte fullfölja
detaljplanearbetet. Det är inte lätt att
hitta andra liknande lägen, påpekar
Nils Tunving.
Hos Axfood vill man ändock inte
ge slaget förlorat.
– Sista ordet är inte sagt. Vi jobbar
hårt för att trafikfrågan ändå ska kunna
lösas. Vi har ingalunda gett upp, säger
Lars-Åke Pettersson, etableringschef
på Axfood. n
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ICA går in i Vällingby City?
I dag finns i Vällingby City (som numera
Vällingby Centrum kallas) på dagligvarusidan tre aktörer – Coop Extra och
Hemköp vid Mattorget samt Lidl i det
så kallade storbutiksområdet.
Det har gått lite knackigt för centrumet – och den friliggande modegallerian Kfem – sedan nystarten 2008.
Många in- och utflyttningar och omdisponeringar har det varit och det är inte
slut än. Det finns flera tomma lokaler.
EN INJEKTION
En injektion för centrumet kunde därför vara mer mat, som också kan bidra
till att fylla upp outhyrda ytor.
Vällingby City förvaltas sedan
årsskiftet av Newsec, som på frågan
om det är aktuellt med mer dagligvaruhandel, svarar ”Ingen kommentar”
– och likalydande på följdfrågor.

Hänt i butik
AXFOOD
• Hemköp Wasahallen på Upplandsgatan 28-30 överlåtes den 1 mars av
Axfood till Lars Thelin. Wasahallen
såldes dessförinnan – i januari – av
Anders och Roger Carlsson till Axfood.
Lars Thelin driver sedan tidigare
Hemköp Matpressen i Stockholm och
Hemköp Ellbe Livs i Södertälje.
• Hemköp Tyresö Arno Livs i Trollbäckens Centrum i Tyresö – i form av
butiksbolaget Arno Severinsson AB
– överlåtes den 13 mars av bröderna
Rolf och Nils-Åke Severinsson till
Axfood. Butiken kommer tills vidare
att drivas i konsoliderad form. n

Hos ägaren Svenska Bostäder är
inte heller vältaligheten så stor, dock
bekräftar ändå presskontakten Sandra
Plavinskis, att man är intresserad och
öppen för att få in mer livsmedelshandel
och fler livsmedelshandlare samt att
det finns utrymme för detta. Hon medger
också att diskussioner förs med en eller
flera aktörer. Och att man kan tänka
sig olika lokaliseringsalternativ, där till
och med Kfem är ett. Möjligheterna till
omdisponeringar finns ju.
STORBUTIKSOMRÅDET
Den troligaste lokaliseringen är nog
ändå det så kallade storbutiksområdet.
I direkt anslutning till denna del av
köpcentrumet finns en markparkering
och Åregaraget med plats för 1 000 bilar
– ett upplägg som starkt underlättar
kundvagnstrafik.

I den där största byggnaden finns
i dag Lidl, Clas Ohlson, Kjell & Company
– samt den tomma lokalen efter Onoff,
på uppskattningsvis drygt 1 000 m2.
I den byggnad som ligger i vinkel mot
ovan nämnda, står också en lokal tom,
efter inredningskedjan Folkhemmet.
Där finns också i dag Flügger och en
belysningsbutik.
För att en någorlunda stor dagligvarubutik ska få plats i storbutiksområdet krävs omflyttningar, en lösning
är kanske att Clas Ohlson flyttar från
sin lokal.
De första ryktena till Stockholmshandlar’n gjorde gällande att ICA ska
etablera en Maxi, vilket verkar orealistiskt. Troligare är en ICA Kvantum,
måhända en ICA Supermarket.
Sandra Plavinskis påpekar att det
finns fler aktörer än ICA, även lågpris.

Foto: Hasse Sandlund

Det kommer att bli mer dagligvaruhandel i Vällingby City. Diskussioner förs med flera aktörer,
men närmast till hands ligger ICA, enligt vad Stockholmshandlar’n erfar.

I det så kallade storbutiksområdet står i dag
två lokaler tomma – den ena efter Folkhemmet,
den andra efter Onoff, som höll till mellan Kjell
& Company och Clas Ohlson.

JOKERN ÄR AXFOOD
Coop kan avskrivas, Netto går inte gärna
in i lägen nära Lidl. Matrebellerna kan
nog också räknas bort.
Jokern är då Axfood, men frågan är
då om man vill kannibalisera på Hemköp
eller helt enkelt konvertera den butiken
till Willys i nytt läge. Men huvudtipset
är nog ändå ICA…
En ny dagligvaruetablering i Vällingby
City kan dock komma att kräva detaljplaneändring för livsmedelsförsäljning. n

Etablering i Hötorgets
t-banestation
I samband med att Hötorgets tunnelbanestation byggs om och förnyas till SLs Mötesplatskoncept
blir det plats för en dagligvarubutik på minst 1 000 m2.
Konceptet, som tidigare har införts för
tunnelbanestationen Östermalmstorg,
innebär för Hötorgets vidkommande
att den uthyrningsbara ytan ökar från
2 100 till 2 700 m2 och att det blir fler
butiker och en ny butiksmix.
– Om allt går som planerat kommer
ju dagligvarubutiken att bli ankarhyresgäst och vi hoppas kunna teckna avtal

under våren i år, säger Harald Näslund
på Sector, som SL har anlitat bland
annat för planering och avtal.
Projektet är komplicerat eftersom
stationen måste fungera under hela
arbetet, som beräknas kunna påbörjas
i slutet av 2012 med sikte på en invigning till sommaren 2014.
– Intresset från dagligvaruaktörerna

är stort, säger Harald Näslund, som
säger sig föra ”breda diskussioner”.
Stockholmshandlar’n vet dock att
Axfood inte är intresserat. Närmast till
hands ligger förmodligen ICA eller Coop.
Aktörerna är naturligtvis medvetna
om att dagligvarubutiken måste ha
ett speciellt upplägg med tanke på
läget. n
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