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Ny matupplevelse till Västerås då 
Voltaire öppnar i Kvarteret Igor 

 

I slutet på april öppnar matprofilen Lotta Voltaire ett nytt matkoncept i 
Kvarteret Igor. Etableringen, som är Voltaires första utanför 
Stockholmsområdet, omfattar en restaurang i gatuplan samt café och 
butik en våning upp. 
 
– Vi är stolta och glada att kunna presentera Voltaire för Västeråsborna.  
Etableringen blir ett lyft inte bara för Igor, utan hela Västerås city, säger 
Peter Kettner, fastighetsägare Atrium Ljungberg. 
 
De tre verksamheterna kommer ligga tätt integrerade i Igors hörnhus där 
restaurangdel samt café och butik sammanlänkas med en trappa mellan 
våningsplanen. 
 
Restaurangdelen, med cirka 60 sittplatser, kommer att presentera en 
matupplevelse med utgångspunkt i grönt och ekologiskt och omfatta 
lunchservering samt en à la carte-meny under kvällstid. Menyn kommer 
vara levande och fokusera på råvaror som avspeglar säsongens 
skiftningar. 
 
– Det här är en chans för oss att förverkliga olika idéer som vi inte kunnat 
presentera som en helhet tidigare. Det känns väldigt spännande att utvidga 
verksamheten och möta Västeråsborna, säger Lotta Voltaire. 
 
Caféet, med cirka 80 sittplatser, inrymmer eget bageri och kommer att 
erbjuda fräscha smörgåsrätter, söta bakverk och kakor, samt ett stort 
sortiment ekologiska teer och kaffe. 
 
I anslutning till caféet erbjuder butiksdelen på drygt 250 kvm ett utbud där 
köksutrustning och inredningsdetaljer samsas om utrymmet med Voltaires 
noga utvalda matsortiment. 
 
– Voltaire är genom sina kokböcker och många verksamheter ett 
välrenommerat namn långt utanför Stockholmsområdet. Etableringen i Igor 
kommer bli ett viktigt bidrag till cityhandeln, säger Maria Fors, VD Västerås 
citysamverkan. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om Voltaire 
När systrarna Voltaire i början av 90-talet slog upp dörrarna till Café 
Oscars på Narvavägen i Stockholm var det början på en kulinarisk resa 
som sedan dess skänkt Sverige succékokböcker, ett flertal egna 
restauranger och caféer, Reneé Voltaires linje med hälsosamma 
matprodukter samt den gemensamma butiken Systrarna Voltaire i 
varuhuset PUB.   

 
 

 

Nacka, 2013-12-16 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För ytterligare information kontakta: 
Peter Kettner, marknadsområdeschef Kvarteret Igor, Atrium Ljungberg 
Tel: 070-341 53 47 
peter.kettner@atriumljungberg.se 
 
Lotta Voltaire 
info@voltairevasteras.se 
personal@voltairevasteras.se 
 
Maria Fors, vd/cityledare, Västerås Citysamverkan AB 
Tel: 070-532 53 30 
maria.fors@vasterascity.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvarteret Igor är ett helt shoppingkvarter i Västerås city. Fastigheten byggdes redan 1963 och fram till 2010 gick verksamheten 

under namnet Arosian.  Fastighetsägaren Atrium Ljungberg inledde år 2008 en större om- och utbyggnation i syfte att 

omprofilera gallerian. 2010 invigdes Kvarteret Igor i sin nya tappning och blev omedelbart en succé som stärkte hela Västerås 

cityhandel.  Idag består Kvarteret Igor av 40 butiker och restauranger med stort modefokus. Gallerian innehåller även en 

välsorterad livsmedelsbutik och ett gym på taket. 

www.kvarteretigor.se 

 

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.  

www.atriumljungberg.se 
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