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Åhléns City utökar med Urban Deli-restaurang  
och Hemköps nya matmarknad fylld med matglädje 
 
I september kommer Åhléns City i Stockholm att erbjuda en ny ombyggd matbutik,  
med egen florist och Nordens största självutcheckning samt ytterligare ett spännande 
restaurangkoncept. Dessutom är det premiär för en helt ombyggd damavdelning. Målet  
är att ytterligare utveckla både utbud och service för att kunna erbjuda kunderna en 
helhetsupplevelse. 
 
Urban Deli, som sedan tidigare har flera restauranger i Stockholm, öppnar nu sin fjärde restaurang 
på Åhléns City och kommer där att servera frukost, lunch, mellis och middag med stort fokus på  
take away-sortimentet, och med ett varierat utbud över dagen. Med ett 30-tal sittplatser kommer  
gästerna även kunna njuta av både dryck och mat i en härlig atmosfär, med fokus på vällagad och 
hållbar mat tillsammans med ett utökat ”Salads & Stuff”-innehåll. 
 

Hemköp på nedre plan i Åhléns City-huset genomgår just nu en fullständig renovering och nyöppnar 

igen i slutet av augusti. Butiken kommer då bland annat att ha Nordens största själv-utcheckning,  

för att minimera köer och kunna erbjuda snabbare service för kunder på språng. Butiken kommer  

även ha en stor blomsteravdelning med egen florist och för utländska besökare kommer det finnas  

en större sektion med livsmedel, typiska för den svenska matkulturen. Under renoveringsperioden  

har Hemköp en helt kontantfri pop-up butik med fokus på färsk- och kolonialvaror, på T-baneplanet  

i anslutning till ”Torget”, vars butiker idag erbjuder kunderna ett blandat sortiment från Joe & the Juice,  

Panini, Sally Voltaire och systrar, Vete-Katten och Bunches by Blomrum.  

 

- Vårt mål på Åhléns City är att skapa varuhusmagi, att både lösa vardagslogistiken och  

erbjuda njutning i vardagen för våra kunder. Så vare sig det gäller att shoppa skönhetsartiklar, 

hemprodukter eller kläder, köpa en vackert sammansatt blombukett, fixa middagsmaten  

eller ta en mat- och dryckespaus, så kan du hitta allt i vårt varuhus, säger Andreas Stenman,  

ny varuhuschef på Åhléns City. 

 

Efter en ombyggnation som nu sker i etapper, kommer hela damplanet att stå klart och ha premiär 

i slutet av september. Ett dammodeplan med ny interiör, de senaste koncepten och inspirerande 

shoppingytor, med många nya varumärken. Snart kommer fler nya koncept och butiker att  

presenteras som kommer öppna på Åhléns City Stockholm under året. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Monica Hultgren, Presskontakt Åhléns, tel: 070-556 4583, mail: mhu@ahlens.se 

mailto:mhu@ahlens.se

