
 

Om Mall of Scandinavia  
Mall of Scandinavia är beläget i Arenastaden i Solna, intill Solna station och Friends Arena, endast sju minuter från Stockholm 
city. Centrumet invigdes den 12 november 2015 och erbjuder en unik kombination av internationella och exklusiva varumärken, 
matupplevelser och underhållning.  Här återfinns hela 224 butiker och restauranger, fördelade på.ca 100 000m2   The Designer 
Gallery™ presenterar exklusiva varumärken, mode- och livsstilsbutiker samt ett urval av pop-ups. Dining Plaza samlar över 20 
restauranger i vad som är Stockholm största restaurangområde.  
I Mall of Scandinavia finns även ett serviceutbud utöver det vanliga, bland annat nyheten Click & Services, en lounge där e-
handeln möter den fysiska shoppingupplevelsen. Här kan kunden hämta sina paket, prova i provrummen och, vid behov, lämna 
tillbaka varan. Mall of Scandinavia är enkelt att nå med kollektivtrafik och har hela 3,700 parkeringsplatser.  Mall of Scandinavia 
är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM* med betyget ”Excellent” under 
designfasen. 
 
Mall of Scandinavia ägs av Unibail-Rodamco-Westfield. För mer information, vänligen besök www.mallofscandinavia.se. 
 
*Building Research Establishment Environmental Assessment Method, världens mest använda certifieringssystem för 
byggnader.    

 

 
 
 

Stockholm, 9 april 2019 
PRESSMEDDELANDE 

 

Lekia öppnar leksaksbutiker i Mall of Scandinavia 
och Nacka Forum 

 
Nu är det bekräftat att Lekia öppnar ytterligare två butiker i Unibail-Rodamco-Westfield ägda 
köpcentrum i Stockholmsregionen. Leksakskedjan har redan butiker i Täby Centrum och Solna 
Centrum och nu är det klart att två butiker tillkommer, den första i Nacka Forum under våren 
och en flaggskeppsbutik i Mall of Scandinavia efter sommaren.  

 
Med över 140 butiker i norden är Lekia nordens största leksakskedja. Gruppen fortsätter nu sin starka 
tillväxt och satsar ytterligare på Unibail-Rodamco-Westfield ägda köpcentrum på den nordiska 
marknaden. Med redan etablerade butiker i Täby Centrum och Solna Centrum bekräftar nu kedjan 
butiksöppningar i Nacka Forum och Mall of Scandinavia. 
 

 –  Vi är väldigt glada för att öppna bra fackhandelskedjor för leksaker i sådana prisbelönta och 

välskötta köpcentrum som Nacka Forum och Mall of Scandinavia. Vi tror på att leken och leksaker är 
en viktig del i barns pedagogiska utveckling och när man besöker Lekia ska barnen få se, känna och 
klämma på det som lockar deras intresse. Med två nya Lekia-butiker i Stockholmsområdet så når vi 
ännu fler av vår målgrupp , säger Lekias VD, Baldvin Georgsson. 
 
I Nacka Forum öppnar Lekia en butik i tidigare BR lokal på plan 0. Med mycket bra placering och lite 
över 420 kvm beräknas butiken öppna under sommaren. 
 
I Mall of Scandinavia öppnar Lekia en flaggskeppsbutik med inredning och upplevelser utöver det 
vanliga, mer information om detta släpps inom kort. Butiken kommer att ligga på plan 0 och vara cirka 
415 kvm. Flaggskeppsbutiken beräknas stå klar efter sommaren. 
 

 –  Med Lekias öppning i Mall of Scandinavia och Nacka Forum fortsätter vi att erbjuda våra besökare 

ett starkt och brett familjeutbud, säger Martin Lindgren, Director of Operations Nordic. De starkaste 
shopping destinationerna fortsätter att utmärka sig och erbjuda besökarna de bästa varumärken och 
senaste upplevelserna. 

 
Om Lekia: 
 
Lekia är Nordens största leksakskedja med 140 butiker i Sverige och Norge samt en omfattande 
importör av både leksaker och babyprodukter. Vi avser att för lång tid framöver finnas etablerade på 



 

Om Mall of Scandinavia  
Mall of Scandinavia är beläget i Arenastaden i Solna, intill Solna station och Friends Arena, endast sju minuter från Stockholm 
city. Centrumet invigdes den 12 november 2015 och erbjuder en unik kombination av internationella och exklusiva varumärken, 
matupplevelser och underhållning.  Här återfinns hela 224 butiker och restauranger, fördelade på.ca 100 000m2   The Designer 
Gallery™ presenterar exklusiva varumärken, mode- och livsstilsbutiker samt ett urval av pop-ups. Dining Plaza samlar över 20 
restauranger i vad som är Stockholm största restaurangområde.  
I Mall of Scandinavia finns även ett serviceutbud utöver det vanliga, bland annat nyheten Click & Services, en lounge där e-
handeln möter den fysiska shoppingupplevelsen. Här kan kunden hämta sina paket, prova i provrummen och, vid behov, lämna 
tillbaka varan. Mall of Scandinavia är enkelt att nå med kollektivtrafik och har hela 3,700 parkeringsplatser.  Mall of Scandinavia 
är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM* med betyget ”Excellent” under 
designfasen. 
 
Mall of Scandinavia ägs av Unibail-Rodamco-Westfield. För mer information, vänligen besök www.mallofscandinavia.se. 
 
*Building Research Establishment Environmental Assessment Method, världens mest använda certifieringssystem för 
byggnader.    

 

alla intressanta handelsplatser i landet där förutsättningar med välskötta och inspirerande butiker 
drivna av engagerade handlare. Samtidigt kompletterar vi den fysiska butiken med 
näthandel i både Sverige och Norge, där vi erbjuder våra kunder ett ännu bredare sortiment för 
upphämtning i butik eller leverans hem. 
Vi finns på den lilla orten, i det stora köpcentret och mitt i centrum. Våra butiker kan se olika ut inuti, 
men alla heter Lekia och har samma grundsortiment och kundpolicy. 
 
 
 
För mer information om Lekias butiksoffensiv och andra satsningar, kontakta: 

Baldvin Georgsson, VD, Lekia 
070-3695816, baldvin@lekia.com 
 
För mer information om Mall of Scandinavia, vänligen kontakta: 

Sophie Karls, Centrumchef, Mall of Scandinavia 
+46 (0)76 636 76 01, sophie.karls@urw.com  
 
För mer information om Nacka Forum, vänligen kontakta: 

Sofia Rundström, Centrumchef, Nacka Forum 
+46 (0)73 662 35 17, sofia.rundstrom@urw.com  
 
För mer information om Unibail-Rodamco-Westfield, vänligen kontakta: 

Amelie Argenti, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco-Westfield 
+46 (0)76 525 56 06, amelie.argenti@urw.com  
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