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Axfood Snabbgross öppnar fler butiker för försäljning 
till konsument 
 
För att ge konsumenter ytterligare ett alternativ att handla mat under Coronapandemin 
öppnade restauranggrossisten Axfood Snabbgross nyligen upp sin butik på Gärdet i 
Stockholm för konsumenter. Efter positiv respons från närområdets boende öppnar nu 
Axfood Snabbgross tillfälligt upp fler butiker i landet för konsumenthandel. Först ut är 
Örebro och Eskilstuna, och inom kort hoppas Axfood Snabbgross kunna erbjuda tillfällig 
konsumenthandel från samtliga 25 butiker i landet. 

Redan i morgon, den 6 maj, blir Örebro nästa stad där konsumenter får tillfällig möjlighet att 
handla i Axfood Snabbgross butik, som i vanliga fall bara säljer till restauranger och caféer. 
Under veckan öppnar också butikerna i Eskilstuna, Karlstad och Solna för konsumenter, och 
tanken är att inom kort kunna göra samma sak i övriga Axfood Snabbgrossbutiker.  

- Vi har fått ett mycket positivt bemötande vid öppnandet av vår butik på Gärdet, där 
konsumenter i närområdet uppskattat att få ytterligare en butik att handla i. När allmänheten 
uppmanats att inte åka kollektivt och att hålla avstånd i butiker har vi sett att vi kan addera 
något viktigt både för konsumenter och samhället. Nu vill vi erbjuda hushållen i samtliga 
städer där vi finns samma möjlighet, säger Eva Pettersson, vd på Axfood Snabbgross. 

För att bedriva försäljning mot konsument i en verksamhet som normalt vänder sig till 
företagsmarknaden krävs i vissa fall bygglov för tillfälligt ändrad användning från respektive 
kommun. Boverket har nyligen öppnat upp för att kommunerna ska kunna ge tillfälliga 
bygglov och Axfood Snabbgross har nu lämnat in ansökan i samtliga kommuner där kedjan 
har en butik. Målsättningen är att tillfälligt - och initialt över sommaren - kunna öppna 
samtliga 25 butiker, från Malmö i söder till Luleå i norr.   

- Vi står beredda att bara inom några dagar från det att vi fått kommunernas okej kunna 
öppna våra butiker för konsumenter och hoppas på en snabb hantering. Genom att tillfälligt 
sälja till konsumenter skapar vi även förutsättningar att fortsatt kunna erbjuda välfyllda 
butiker med bra öppettider till våra restaurangkunder, som på grund av rådande 
Coronasituation drabbats hårt av minskad efterfrågan, säger Eva Pettersson.  

Med de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt kring begränsning av antal kunder i butik 
kan Axfood Snabbgross därmed avlasta övriga handeln och förenkla för konsumenter att 
kunna genomföra sina matinköp. Axfood Snabbgross butiker är dessutom betydligt luftigare 
än många andra dagligvarubutiker, vilket är positivt för konsumenter i dessa tider.  



Axfood Snabbgross är restauranggrossisten för de som är verksamma inom restaurang, fast 
food, café eller övrig företagsmarknad. Här återfinns ett brett sortiment inom bland annat 
färskvaror, frukt och grönt, bröd, torra varor, dryck, och förbrukningsvaror. Sortimentet består 
av stora förpackningar, anpassat efter restaurangkunden men också utav mindre 
konsumentförpackningar. 
 
Axfood Snabbgross finns i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg (Sisjön samt Partihallarna), 
Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, 
Malmö, Stockholm (Gärdet, Solna samt Årsta), Sundsvall, Umeå, Uppsala, Varberg, Visby, 
Västerås, Växjö och Örebro. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Per Engström, marknads- och e-handelschef på Axfood Snabbgross, 073-807 33 95, 
per.engstrom@axfood.se 
Magnus Törnblom, presschef Axfood, 070-266 27 12, magnus.tornblom@axfood.se 
 
 
 
Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, 
liksom Tempo och Handlar ́n. 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 mer än 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 


