
 
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991. Täby centrum är idag en av Sveriges största 
köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 65,000 kvadratmeter. Centrumet har 220 butiker, restauranger och 
caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt andra tjänster som bank och post. Anläggningen är ett 
regioncentrum och besökarna kommer från hela Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco. www.tabycentrum.se 
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Besöksrekord och nya butiker i Täby C  
 
Hösten 2013 invigdes södra utbyggnaden med 14 000 kvm butiksyta och under julen 2013 
slogs också nytt besöksrekord. Nu presenterar Täby Centrum fler nya butiker som stärker det 
redan starka utbudet. Nylanseringarna är ett led i färdigställandet av nya Täby Centrum som 
väntas stå klart under 2015. 
 
2013 öppnade 60 nya butiker i södra utbyggnaden och med färdigställandet av den norra delen 2014 
kommer flera intressanta öppningar. H&M storsatsar med en butik på ca 4000 kvadratmeter vilket gör 
den till den största H&M-butiken i ett nordiskt köpcentrum. I den nya butiken kommer såväl mode som 
H&Ms inredningskoncept H&M Home att rymmas.  En glad nyhet för alla träningsintresserade är att 
träningskedjan SATS öppnar Nordens mest moderna träningscenter i Täby Centrum och erbjuder nya 
klasser och generösa träningsytor. 
 
– Vi kommer öppna ett modernt träningscenter i Täby Centrum med en lokal på 2330 kvm i två plan 
och med den allra senaste designen och träningsutrustningen. För barnfamiljerna erbjuder vi Minisats 
med barnpassning, säger Linda-Li Wallin, Country Manager SATS Sverige. 
 
Under 2014-2015 är flera välkända internationella varumärken på väg in som Mango och Claires samt 
Esprit. Även Pandora och Picard är klara etableringar och väletablerade mataffären ICA flyttar till 
större lokaler och byter dessutom koncept till ICA Kvantum. Det starka butiksutbudet och den 
välkomnande atmosfären i nya Täby Centrum bidrar till att allt fler besöker centrumet och under 
julhandeln 2013 slogs besöksrekordet som nådde de högsta nivåerna någonsin.   
 
 – De senaste åren har vi visat att Täbys attraktionskraft lockar internationella varumärken och 
koncept som inte funnits i Sverige eller Skandinavien tidigare. Vi vill fortsätta bygga den attraktivitet 
som gör Täby Centrum till en upplevelse utöver det vanliga, säger Christoffer Lind, centrumchef i Täby 
Centrum. 
 
 
 
För ytterligare information: 
Christoffer Lind, Centrumchef Täby Centrum 
Tel. 0736-623 519, E-mail: christoffer.lind@unibail-rodamco.com  
 

 
Nya butiker 2014-2015: 
 

H&M ICA Esprit 

Mango SATS Pandora 

Claire´s Picard  
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