
 
               Stockholm, 31 maj 2013 

          PRESSMEDDELANDE 
 

Ny hyresgäst till Årets köpcentrum:  

I höst öppnar O'Learys i Nacka Forum   
 
 

I augusti öppnar sportbaren O'Learys i Nacka Forum. Restaurangen, som är på 340 m
2 
med en 

uteservering på 75 m
2
, kommer att erbjuda Nacka Forums besökare en ny restaurangupplevelse 

där sport och mat alltid står i fokus.  
 
I och med etableringen kommer Nacka Forums besökare kunna ta del av stora sporthändelser och 
samtidigt avnjuta god mat och dryck när O'Learys i höst slår upp sina portar på Forumvägen. O'Learys är 
en i raden av flera nya etableringar i Nacka Forum.  
 
- Vi är väldigt glada över att kunna hälsa O'Learys välkommen till Nacka Forum, en etablering som gör att 
vi kommer kunna erbjuda våra besökare ännu en matupplevelse som kompletterar vårt redan starka 
restaurangutbud, säger Louise Bergqvist, Centrumchef Nacka Forum.   
 
Det välkända konceptet O'Learys grundades i Sverige 1988 och finns idag representerade i sju länder. De 
har över 80 franchisebaserade restauranger och det som kännetecknar O'Learys är att sporten alltid står i 
centrum i kedjans Bostoninspirerade lokaler. Målgruppen är bred; allt ifrån barnfamiljer och kompisgäng till 
singeltjejen eller singelkillen och den sportintresserade. 
 
- O'Learys är mer än bara en restaurang, det är en träffpunkt för alla, och vi hoppas att nackaborna 
kommer att trivas lika bra som om det vore deras andra vardagsrum, säger Vrej Kazanjian, 
franchisetagare O’Learys i Nacka Forum.   
 
O'Learys kommer att ligga i Melanders tidigare lokaler, och Melanders finns sedan april på plan 1 i Nacka 
Forum.   
 
För mer information om Nacka Forum, vänligen besök www.nackaforum.se eller Facebook. För mer 
information om O'Learys, vänligen besök http://www.olearys.se/ 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Louise Bergqvist, Centrumchef Nacka Forum 
Mobil: +46 (0) 73-662 35 18 eller e-post: louise.bergqvist@unibail-rodamco.com  
 
Vrej Kazanjian, franchisetagare O ’Learys i Nacka Forum 
Mobil: +46 (0) 70- 480 05 56 
 
 

Nacka Forum 
Nacka Forum är det största köpcentrumet i området öster om Stockholms innerstad och rymmer 150 butiker, restauranger och caféer i fyra plan. Här 
finner du bland annat mode, inredning, teknik, restauranger och caféer. På 51 700 m2 ryms även matbutiker (Coop och Willys Hemma), systembolaget, 
apotek, bibliotek samt banker, sjukvård och mäklare. Nacka Forum har öppet 10–20 varje vardag, lördag 10–18 och söndag 11-18. Nacka Forum ägs 

och drivs av Unibail-Rodamco. 
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