
 

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, 

liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag 

Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, 

Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 

medarbetare och en omsättning om knappt 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på 

Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se 

 

     
 

PRESSMEDDELANDE 2019-04-03 
  

Hemköp och Östenssons inleder 

samarbete  
  

Hemköp välkomnar nio nya butiker till kedjan när ett samarbete med Östenssons 

inleds. Östenssons är en fristående matkedja med nio framgångsrika butiker i 

Östergötland. Det starka varumärket Östenssons lever kvar och butikerna går in 

som fristående handlare i Hemköp.  

 
Samarbetet startar den 1 september och innefattar inköp och logistik via Axfoods 

logistikbolag Dagab, IT, Hemköps lojalitetsprogram och marknadsföring. Det 

välkända och etablerade varumärket Östenssons lever vidare med en tydlig  

koppling till Hemköp.  

 

– Med glädje välkomnar vi nio välskötta butiker till Hemköpsfamiljen och vår 

handlarförening. Östenssons butiker faller väl in i Hemköps koncept. De är 

välsorterade och inspirerande med fokus på färska och lokala råvaror, säger  

Thomas Gäreskog, vd på Hemköp. 

 

Familjeföretaget Östenssons  grundades 1963 av Gösta Östensson och ägs nu av 

dottern Karina Lindblad och hennes man Håkan Lindblad. Företaget har 240 med-

arbetare och omsatte 600 miljoner kronor 2018.  Östenssons har fyra butiker i 

Motala, resterande i Linköping, Vadstena, Skänninge och Borensberg. Utöver 

butikerna har Östenssons ett bageri, en styckcentral och cateringverksamhet.  

 

– Vi ser fram emot samarbetet med Hemköp som tillför ny kompetens och ger verktyg 

som skapar förutsättningar för vår fortsatta tillväxt. Våra värderingar med fokus på 

matglädje och omtanke om råvaran stämmer väl överens, säger Anders Lindblom, vd 

på Östenssons. 

 

Hemköp består av närmare 200 butiker. Cirka två tredjedelar är handlarägda, vilket  

Östenssons kommer att bli, resterande ägs av Axfood. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel 072 23 606 43 

Elin Jarl, pressansvarig Hemköp, tel 08 553 996 80 

Anders Lindblom, vd Östenssons, tel 070 190 29 20 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 april 2019, kl 7:00. 

 

http://www.axfood.se/

