
 
 

 

 

Pressmeddelande 26 november 2015 

 

Clas Ohlsons nya butiker i Löddeköpinge och Motala nu öppnade 
 

Idag kl 10 öppnades Clas Ohlsons helt nya butik i Center Syd, i Löddeköpinge. 

Samtidigt slogs portarna upp för den nya Clas Ohlson-butiken i Bråstorps köpcentrum 

utanför Motala, som därmed ersätter den butik som tidigare fanns i Motala centrum. 

 

- Vi blir mer och mer tillgängliga för våra kunder vilket känns väldigt bra, inte minst så här 

inför julhandeln. Center Syd har varit på vår radar under en längre tid och nu i samband med 

deras ombyggnad blev ett riktigt bra läge tillgängligt, och då tvekade vi inte. I Motala ser vi 

hur populärt Bråstorp har blivit och det känns helt rätt att nu kunna möta våra kunder där, 

säger Nina Lindfors, Sverigechef på Clas Ohlson.  

 

I och med nyöppningen i Löddeköpinge har Clas Ohlson 205 butiker och e-handel på fem 

marknader. Vår butik  i Motala, som funnits i koncernen sedan 2009, flyttar samtidigt till nytt 

läge och nya fräscha lokaler.  

 

Clas Ohlsons nya butik i Löddeköpinge har en säljyta om cirka 1 300 kvadratmeter och ett 

upptagningsområde om cirka 300 000 invånare. Den nya butiken i Motala mäter drygt 830 

kvadratmeter i säljyta och upptagningsområdet omfattar cirka 70 000 invånare.  

 

Clas Ohlson planerar att under räkenskapsåret 2015/16 etablera totalt 10-15 nya butiker. Så 

här långt har åtta nya butiker öppnats och antalet framtida butiksetableringar som 

kontrakterats uppgår till totalt åtta butiker.  

 
Framtida butiksetableringar 
 

Sverige 

Umeå Syd, Umeå, planerad invigning mars 2016 
 

Norge 

Svolvær, planerad invigning augusti 2016 

Stovner, Oslo, planerad invigning november 2016 
 

Finland 

Kaivotalo, Helsingfors, planerad invigning oktober 2016 
 

Storbritannien 

Ealing, London, planerad invigning december 2015 
 



 
 

Tyskland 

Jungfernstieg, Hamburg, planerad invigning sommaren 2016 

Altona, Hamburg, planerad invigning hösten 2016 

Alstertal, Hamburg, planerad invigning hösten 2016 

 

 

För mer information kontakta: 
 

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13 

 

 
Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och 

tjänster för vardagens praktiska små problem i fem länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har 

ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. 

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om 7,5 miljarder kronor och drygt 4 700 

anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com. 

 


