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Tecknar avtal om 10–15 år för EKO Stormarknad och Jureskogs i Trollhättan  
 
Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett tioårigt hyresavtal med familjeföretaget Bergendahls 
avseende en EKO Stormarknad i Trollhättan. Därtill har ett femtonårigt hyresavtal tecknats med 
Jureskogs avseende en drive in-restaurang. Stormarknaden och restaurangen kommer att ligga i 
Överbyområdet och totalt omfattar avtalen cirka 8 100 kvm med planerad invigning hösten 2023. 
 
"EKO Stormarknad är ett framgångsrikt koncept och vi är glada att ytterligare få stärka samarbetet 
med Bergendahls i samband med deras fortsatta tillväxtresa på Västkusten. Att vi dessutom kan 
välkomna Jureskogs gör Överby till en än mer attraktiv och komplett handelsplats”, säger Benny 
Andersson, Regionchef Syd vid Svenska Handelsfastigheter.  
 
Målet är att certifiera såväl EKO Stormarknad som hamburgerrestaurangen enligt Miljöbyggnad 
Silver när de står klara. 
 
”Det är inte så lätt att hitta lämpliga lokaler i den storleksklass om cirka 8 000 kvm som vi söker. Vi 
har samarbetat med Svenska Handelsfastigheter under en längre period och deras förståelse för våra 
behov har underlättat processen med att hitta en passande lösning”, säger Ted Berggren, VD för EKO 
Stormarknader. 
 
Snabbmatsrestaurangens speciella trähus omfattar 300 kvm med drive in och stor uteservering enligt 
Jureskogs koncept. 
  
”Ambitionen med våra hus är att skapa en klimatsmart, resurseffektiv och hållbar byggnad med hög 
arkitektonisk kvalitet. Det ska vara en välkomnande plats med naturliga material som håller - och blir 
vackrare över tid. Vi är mycket glada över samarbetet med Svenska Handelsfastigheter och att 
äntligen få komma till Trollhättan”, säger Erik Thulin, VD på Jureskogs. 
 
EKO Stormarknad i Trollhättan kommer att uppgå till 7 800 kvm butiksyta och blir den tionde 
butiken, inklusive sju CityGross-livsmedelsbutiker, som Bergendahls hyr av Svenska 
Handelsfastigheter. 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter   
thomas.holm@handelsfastigheter.se        
070-943 68 00  
 
Benny Andersson, Regionchef Syd 
benny.andersson@handelsfastigheter.se 
073-620 82 16 
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Ted Berggren, VD EKO Stormarknad 
ted.berggren@bergendahls.se 
0451-482 25 
 
Andreas Ullenius, Marknadschef Jureskogs 
andreas@jureskogs.se 
070-924 27 37 
 
Om Svenska Handelsfastigheter  
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva 
handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med 
ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på 
www.handelsfastigheter.se 
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