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Tvisten mellan Trianon och Storlivs i Rosengård 
avslutad 
 
Efter snart två års tvist mellan hyresvärden Trianon och hyresgästen Rosengård 

Storlivs, som ägs av Bergendahls Food, är nu parterna överens om att avsluta 

tvisten. 

Tvisten har gällt en butikslokal i Rosengård där hyresgästen och fastighetsägaren inte 
varit eniga om vad som krävts för att utveckla butiken för att skapa bättre lönsamhet. 
Bergendahls avvecklade verksamheten och lämnade under våren 2019 lokalen, som 
nu tagits över av en annan aktör. 

Nu är parterna överens om en uppgörelse som innebär att alla meningsskiljaktigheter 
i ärendet är avslutade. 

”Det är aldrig roligt med tvister och speciellt inte sådana som drar ut på tiden. Framför allt tar 
de tid och fokus från sådant som hade varit viktigare att ägna sig åt. Vi är nöjda med att ha 
nått en uppgörelse och att vi nu kan lägga detta bakom oss” säger Olof Andersson, VD 
Trianon och Peter Lund, VD för Bergendahls Food. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:  

Olof Andersson, VD 
Telefon: 040 611 34 97 
E-post: olof.andersson@trianon.se 
 
Peter Lund, VD, Bergendahls Food 
Telefon: 0736 20 82 00 
E-post: peter.lund@bergendahls.se 
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OM TRIANON 

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark 

tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att 

förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 57 fastigheter om 281 000 kvm i 

uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. 

Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2019 på cirka 6,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.  

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, 

e-mail: ca@avanza.se. 

 

OM BERGENDAHLS FOOD 

City Gross grundades 1993 och består idag av 43 stormarknader. Samtliga butiker har butiksstyckat kött, manuella 

fiskavdelningar, egna butiksbagerier, landets bredaste sortiment av livsmedel, ett brett sortiment inom hus, hem och fritid samt 

ett storhushållssortiment för näringsidkare. City Gross ingår i Bergendahls Food som också bedriver partihandel. Bergendahls 

som grundades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. 

 

 

 


