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Pressmeddelande 20 augusti 2015 

 

 

Clas Ohlsons 200:e butik nu öppnad 
 

Kön av förväntansfulla kunder var lång när Clas Ohlson idag öppnade portarna till företagets 

200:e butik. Öppningen är en ny milstolpe i Clas Ohlsons tillväxtresa, som under de senaste 

tio åren inneburit fler än 150 nya butiker och en fördubblad omsättning. För verksamhetsåret 

2015/16 är målet att öppna 10-15 nya butiker. 

 

- När vi nu öppnar vår 82:a butik i Sverige, och inte minst vår 200:e butik totalt i koncernen, 

tar vi ännu ett steg i vår utveckling. Jag tycker att det är en styrka att vi ständigt utvecklar nya 

erbjudanden och växer till nya marknader, där Tyskland är näst på tur, men samtidigt lyckas 

stärka vår position på den svenska marknaden där vi har funnits i snart 100 år, säger Clas 

Ohlsons verkställande direktör Klas Balkow.   

 

Den nya butiken ligger i Bergvik Köpcenter, strax utanför Karlstad, och ökar därmed 

tillgängligheten för företagets kunder ytterligare. Clas Ohlson finns sedan tidigare etablerat i 

Karlstad med en butik i cityläge.  

 

- Vi är glada över att kunna öppna upp på Bergvik, som är en välkänd och populär 

handelsplats. Vårt etableringsteam har gjort ett väldigt fint arbete med butiken och vi har 

riktigt bra personal på plats för att hjälpa våra kunder att lösa vardagens praktiska små 

problem, säger Nina Lindfors, Sverigechef på Clas Ohlson. 

 

Säljytan i den nya butiken uppgår till 1 283 kvadratmeter och upptagningsområdet är cirka 

135 000 invånare. 

 

Clas Ohlson planerar att under räkenskapsåret 2015/16 etablera totalt 10-15 nya butiker. 

Antalet framtida butiksetableringar som kontrakterats uppgår till totalt 14 butiker. Clas 

Ohlson har idag e-handel på alla marknader samt totalt 200 butiker varav 82 i Sverige, 73 i 

Norge, 32 i Finland, 12 i Storbritannien och en franchisebutik i Dubai. 

 

Framtida butiksetableringar 
 

Sverige 

Center Syd, Löddeköpinge, planerad invigning oktober 2015 

Mall of Scandinavia, Solna, Stockholm, planerad invigning november 2015 

Uddevalla Torp, Uddevalla, planerad invigning våren 2016 

Umeå Syd, Umeå, planerad invigning våren 2016 
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Norge 

Sandefjord, planerad invigning hösten 2015 

Svolvær, planerad invigning augusti 2016 

 

Finland 

Iso Omena, Espoo, planerad invigning oktober 2015 

Mylly köpcentrum, Raisio, planerad invigning november 2015 

Kaivotalo, Helsingfors, planerad invigning oktober 2016 

 

Storbritannien 

St Albans, London, planerad invigning september 2015 

Ealing, London, planerad invigning januari 2016 

 

Tyskland 

Jungfernstieg, Hamburg, planerad invigning sommaren 2016 

Altona, Hamburg, planerad invigning hösten 2016 

Alstertal, planerad invigning hösten 2016 

 

 

För mer information kontakta: 
 

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13 
 


