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Täby Centrum återigen valt till Sveriges bästa 
köpcentrum  
 
Tidigare i år utsåg NCSC Awards Täby Centrum till ”Nordens bästa köpcentrum” och hösten 
2014 till ”Sveriges bästa köpcentrum”. Nu har man alltså ännu en gång utsetts tillSveriges 
bästa köpcentrum 2015. I finalen stod Täby Centrum mot bland andra Emporia i Malmö och 
Utopia Shopping i Umeå och nu går centrumet vidare till nordisk final, där man redan är 
regerande mästare.  
 

Nordic Council of Shopping Centres, NCSC, har sedan 2007 delat ut pris till det bästa köpcentrumet i Sverige 
baserat på en noggrann expertbedömning av helheten, bland annat centrumets butiksutbud, utformning, resultat, 
service och kundnöjdhet. Tidigare i år utsåg NCSC Awards Täby Centrum till ”Nordens bästa köpcentrum” och 
hösten 2014 till ”Sveriges bästa köpcentrum”. Nu har man alltså ännu en gång utsetts till Sveriges bästa 
köpcentrum 2015. 
 

– Det är oerhört kul att vi har fått det här ärofyllda priset för andra året i rad. Vi har verkligen jobbat intensivt med 
att få Täby Centrum till det centrumet det är idag och den här utmärkelsen är ett bevis på att vi lyckats med 
utvecklingen. Nu hoppas vi kunna försvara vår nordiska titel, säger Erika Lundström, centrumchef för Täby 
Centrum. 
 

Motiveringen från NCSCs lyder:  
 
”Genom ett högt tempo i utveckling och förändringstakt har flera nya och uppgraderade koncept lanserats, en 
kundvänlig parkeringsupplevelse är på plats, torget är en aktiv och välkomnande samlingsplats och centrat 
erhåller fortsatt stort intresse från kunder och nya hyresgäster. 
Utmaningar med stora och svåra ytor har centrat på ett kreativt sätt löst tillsammans med sina hyresgäster via en 
gemensam utvecklingsambition och levererar därmed något nytt och extra till sina kunder även med mer 
”traditionella” koncept. 
Med förflyttning och utveckling av dagligvaruhandelns plats, uttryck och innehåll har vardagskonsumentens behov 
av snabb och tillgänglig handel lyfts till nya höjder och kompletterar den högklassiga shoppingupplevelsen som 
resterande delar av centrat levererar på ett utmärkt sätt” 

 
Utmärkelsen innebär även att Täby Centrum går vidare till nordisk 
final där man tävlar om priset som Nordens bästa köpcentrum 2016. 
Tävlingen avgörs i början av nästa år. 
 
Täby Centrum har på några få år gått från att vara ett lokalt 
köpcentrum till en shoppingupplevelse av internationellt snitt. Apple, 
Habitat och Tesla är några exempel på ikoniska koncept som 
etablerat sig i centrumet. Därtill erbjuds besökarna svenska 
varumärken såsom Filippa K och J.Lindeberg, men även ett 
förbättrat restaurangutbud och en SF-biograf av senaste standard, 
under ett och samma tak.  

 
Under 2013 öppnades den nybyggda Södra tillbyggnaden med 60 nya butiker. Sommaren 2014 öppnades den 
norra tillbyggnaden där bland annat livsmedelsaktörerna Hemköp och ICA öppnade i nya, dubbelt så stora 
lokaler. Senast i raden av butiker som öppnat är bland annat Victoria’s Secret, Zanzlöza Smycken och Jascha 
Stockholm. Bland café- och restaurangutbudet finns nu även Starbucks och CaliBurger. Visionen är och har alltid 
varit att vara en internationell shopping- och mötesplats där kunderna får en upplevelse i världsklass. 
 

 
 
 
 
 
 



För ytterligare information: 

Erika Lundström, centrumchef Täby Centrum 
Tel. 076 525 55 86, E-mail: erika.lundstrom@unibail-rodamco.com  
 

Madeleine Castenvik Holt, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco 
Tel. 076 525 56 06, E-mail: madeleine.castenvik@unibail-rodamco.com 
 
 
Om NCSC  
NCSC, Nordic Council of Shopping Centres, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från 
alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt 
representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och 
höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu ca 1200 medlemmar främst 
från Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
 
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991 och sedan 2011 har Täby Centrum moderniserats i olika etapper. 
Täby centrum är idag en av Sveriges största köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 78,000 kvadratmeter. Centrumet har 220 
butiker, restauranger och caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt andra tjänster som bank och post. Våren 2015 är den 
omfattande utvecklingen helt klar och då kommer det att finnas 260 butiker. Anläggningen är ett regioncentrum och besökarna kommer från hela 
Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco. www.tabycentrum.se 

mailto:erika.lundstrom@unibail-rodamco.com
mailto:madeleine.castenvik@unibail-rodamco.com
http://www.tabycentrum.se/

