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Nya butiker och restaurangtorg i Port 73 
lockade fler än någonsin. 
 
När entréerna förra veckan öppnades till den nya delen av 
handelsplatsen Port 73 i Haninge var nyfikenheten stor och 
tusentals människor kom för att delta i invigningen. När 
centrumledningen summerade invigningsdagarna stod det klart 
att Port 73 hade slagit ett nytt rekord. Närmare 150 000 
människor från Haninge, Tyresö, Skogås, Huddinge, 
Nynäshamn och andra delar av Stockholm besökte Port 73 
under invigningsveckan. 
 
- Det känns riktigt kul att vårt nya utbud uppskattas av och lockar både gamla 
stambesökare och helt nya kunder, säger Chris Helin, marknadsområdeschef på Atrium 
Ljungberg, som äger och driver Port 73.  
 
Det som skapade stora förväntningar var en ny Willysbutik och Stockholms första butik 
från modekedjan Lager 157 som erbjuder märkeskläder till max halva priset. I den nya 
delen har också skapats ett nytt restaurangtorg där ChopChop med asiatiskt kök,  
Micke's Fisk, en lokal fisk- och delikatessbutik samt cafékedjan Waynes Coffee öppnade. 
Inom kort öppnar även det italienska konceptet Al Forno och den norrlandsbaserade 
hamburgerkedjan Big Boy. Sedan tidigare finns Nancy's Freshfood och Chillin Café på 
platsen.  
 
- Det har saknats en tydlig destination med restauranger och caféer med varierade 
inriktningar i Haninge. Det nya restaurangtorget i Port 73 blev direkt populärt hos 
besökarna och kommer att bli en riktig attraktion i sig själv, säger Chris Helin. 
 
Port 73 är under kraftig tillväxt och antalet besökare har ökat stadigt sedan Atrium 
Ljungberg invigde handelplatsen 2010. Mellan 2011 och 2012 var ökningen hela 21 
procent och Atrium Ljungberg räknar med att antalet besökare kommer att öka med 
ytterligare 40 procent från 2012 till 2013. Under hösten slår även djurbutiken Arken Zoo 
och den franska butikskedjan Picard, som erbjuder frysta delikatesser, upp sina portar och 
i början av nästa år öppnar gymkedjan Nordic Wellness en 2 500 kvm stor 
friskvårdsanläggning i Port 73. 
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För mer information kontakta: 
Chris Helin, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg, 070-606 10 00 
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Tusentals människor kom för att delta när den tredje etappen av Port 73 i Haninge 
invigdes den 28 augusti. Foto: Ivan Da Silva 
 
 

Modekedjan Lager 157 valde Port 73 som sin första etablering i Stockholmsområdet. 
Foto: Ivan Da Silva 

 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och 

utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i 

Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med 

omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning. 
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