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PRESSMEDDELANDE 

Hemköp satsar stort i Solna Centrum 

  
Solna centrum har genomgått en stor förändring de senaste åren. Nya butiker och en uppgraderad inomhusmiljö 
säkerställer centrumets position som den effektiva stadskärnan ytterligare. Nu tas ännu ett betydelsefullt steg i 
utvecklingen då Hemköp väljer att storsatsa i centrumet.  
  
Hösten 2015 öppnar Hemköp en helt ny butik i Solna Centrum, genom att byta läge och expandera. Den nya butiken, 
som baseras på Hemköps senaste butikskoncept, har mycket hög ambitionsnivå och omfattar totalt 2,300 kvm. Med den 
nya butiken möter man kundernas behov och efterfrågan genom ett attraktivt och prisvärt sortiment med bland annat 
eget konditori, delikatessdisk, fullskaligt restaurangkök och postombud. Tillgängligheten blir smidig både om man 
kommer till fots eller är bilburen, då butiken har två entréer varav den ena direkt från parkeringen på Solnavägen. 
  

- Vi satsar stort på att förenkla vardagen för våra kunder. Förutom ett stort basutbud fokuserar vi på bra 
färskvaror, ett brett sortiment av färdigmat, det lilla extra i delikatessdisken och allt självklart till ett bra pris. 
Butiken kommer också att erbjuda en högkvalitativ MSC-märkt fiskdisk, säger Tomas Jäderberg, butikschef 
Hemköp Solna Centrum.    

  
Effektivitet och närhet är två viktiga ledord i Solna Centrums strategi. Här samlas butiker och restauranger med service 
som vårdcentral och tandläkare. En viktig komponent är även den kommunala verksamheten såsom Solna stadshus och 
det välbesökta biblioteket. Solna är en av Sveriges snabbast växande städer, både i form av nyinflyttade invånare och det 
utökande antalet arbetsplatser. Detta ökar kraven på service och utbud.  
  

- Hemköp är en av våra viktigaste ankarbutiker, och genom denna satsning fortsätter Solna Centrum att stärka sin 
profil som Solnas stadskärna. Vi är det självklara valet för de som bor och arbetar i närområdet, och erbjuder 
våra kunder en effektiv plats för att göra sina vardagliga inköp och ärenden, säger Pamela Persson, Centrumchef 
i Solna Centrum.  

  
Solna Centrum har utvecklats starkt de senaste åren, närmast genom etableringar såsom Indiska, Picard, Stockholms 
Stadsmission och Folktandvården. Ytterligare en förstärkning av utbudet är att vänta, då Hemköps nuvarande lokal 
kommer att anpassas för att kunna ta emot ytterligare hyresgäster inom modesegmentet, för att bredda det befintliga 
utbudet.   
 
För ytterligare information kontakta: 
Pamela Persson, Centrumchef Solna Centrum, tfn: +46 (0)76 -525 57 41, e-post: pamela.persson@unibail-rodamco.com 
Tomas Jäderberg, Butikschef Hemköp Solna, tfn 010-474 41 35  
Maria Nobel, Marknad och kommunikationschef Hemköp, maria.nobel@hemkop.se  
  
Kort om Solna Centrum 
Solna Centrum invigdes 1965 och det gynnsamma geografiska läget och det breda utbudet gör Solna Centrum till en 
naturlig mötesplats för boende och arbetande i närområdet. Köpcentret inglasades 1989 och genomgick en 
totalrenovering under 2010-2011. Idag består centrumet av 120 butiker och restauranger med en total handelsyta på  
36 000 kvm. Solna Centrum har mycket goda kommunala transportförbindelser med direkt access till t-banan och 
erbjuder tre timmars gratis parkering på helger. Ägare till Solna Centrum är Unibail-Rodamco. För mer information se: 
www.solnacentrum.se.     
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