
                                                                      

Om Åhléns Outlet  
Åhléns Outlet startar 2018 i Erikslund Västerås och Ingelsta Norrköping, och är Sveriges första outletkoncept med allt 
inom mode, hem och skönhet samlat under ett tak där kunden kan fynda kända varumärken i en modern miljö till låga 
priser. Åhléns Outlet är ett dotterbolag till Åhléns AB. 
 
Om Åhléns 

Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Sveriges starkaste varumärken, med 62 varuhus i Sverige och 

e-handel via åhléns.se. Vi är varuhuset som erbjuder en smart mix av prisvärda produkter på ett inspirerande, enkelt och 

lättillgängligt sätt. Åhléns omsätter 4,8 miljarder och 3 000 skickliga medarbetare möter 80 miljoner kunder varje år. Åhléns är en del 

av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB. www.ahlens.se  

 

 

Pressmeddelande                         2018-03-15 

 

Nu öppnar Åhléns Outlet i Västerås  
 

Den 22 mars kl. 8 öppnar Åhléns Outlet i Västerås – Sveriges första outletkoncept med 

allt inom mode, hem och skönhet samlat under ett tak, där kunden kan fynda kända 

varumärken i en modern miljö till låga priser.  

 

Det första varuhuset med en yta på ca 2000 kvadratmeter öppnas i Erikslund i Västerås och 13 

nya medarbetare är nyrekryterade till varuhuset som erbjuder ett sortiment för hem, dam, herr 

och barn med både välkända varumärken och nya tillfälliga varumärken, till 30-70 procent lägre 

pris än rekommenderat pris.  

 

– Äntligen är det dags för det första varuhuset att öppna. Jag är förväntansfull och ser fram 

emot att ta emot våra första kunder i Västerås. Hos oss ska kunden som vill göra spännande 

varumärkesfynd i en modern miljö kunna komma för att handla till sig själv, hemmet, familjen 

eller för att hitta en present, säger Stina Klaesson, VD Åhléns Outlet.  

 

Trender inom handeln visar att kunder i allt större utsträckning väljer att handla fler dyra 

produkter, men också fler billiga. Genom det nya konceptet nås ännu fler av dagens och 

framtidens kunder och stärker Åhléns totala position på marknaden. 

 

– Inom Åhléns gör vi satsningar för att möta den nya tidens konsumenttrender, och utöver att 

utveckla vårt sortiment och våra varuhus med omfattande satsning på digital handel i alla dess 

former, satsar vi nu även stort på ett outletkoncept där vi vill erbjuda något helt nytt inom svensk 

handel, säger Gustaf Öhrn, VD på Åhléns. 

 

Åhléns Outlet är ett dotterbolag till Åhléns AB och kommer ha ett koncept och sortiment som är 

tydligt avskilt från Åhléns. I april öppnar ytterligare ett varuhus i Ingelsta utanför Norrköping. 

 

För press finns möjlighet att föranmäla intresse för intervjuer på plats på öppningsdagen 

22/3 mellan kl.8-10.  

På plats finns Stina Klaesson VD Åhléns Outlet, Jonas Kandell varuhuschef Åhléns Outlet och 

Gustaf Öhrn VD Åhléns. Maila intresse till kontaktperson nedan. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Weronica Nilsson PR- och kommunikationschef Åhléns, tel: 0701- 98 11 23,  
mail: wni@ahlens.se 
  

http://www.ahlens.se/
mailto:wni@ahlens.se

