
 

 
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 54 000 m2 ryms även matbutiker, systembolaget, apotek, bibliotek samt 
banker, sjukvård, kontor 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. www.nackaforum.se 
 

 

     
                    Nacka, 26 april 2016 

 
Nu står det klart: 
Hemköp storsatsar i Nacka Forum  
 
Nu förstärks Nacka Forums livsmedelsutbud genom etableringen av Hemköp. Inom kort inleds en om- och tillbyggnad där en 
del av det nuvarande garaget utvecklas till en toppmodern Hemköpsbutik över hela 3 250 kvadratmeter. Nacka Forum har 
även presenterat flertalet andra nyöppningar det senaste året, nu närmast är det premiär för Lager 157 som slår upp sina 
portar den 28 april. 
 

Hemköp kommer att erbjuda ett omfattande sortiment med stort fokus på färskvaror, delikatesser och ekologiska varor.  Även personlig 
service kommer att vara en stor del av erbjudandet. Byggnationen av den nya Hemköpbutiken inleds inom kort och invigningen äger 
rum under våren 2017. Butiken är belägen i gatuplan och entrén ligger i direkt anslutning till både Nacka Forum och det omgivande 
kvarteret, enkelt att nå oavsett om man kommer till fots eller med bil. 
 

̶   Hemköps stora satsning i Nacka Forum är en viktig pusselbit i vår strävan att erbjuda Nackaborna ett högkvalitativt mat- och 
restaurangutbud, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco.  
 
̶   Nacka är viktigt för oss då det är en region med stark tillväxt. Det här kommer att bli en av våra största butikssatsningar de närmaste 
åren, säger Thomas Gäreskog, VD, Hemköp. 
 

 
Tidig skiss av nya Hemköp i Nacka Forum. Illustration: WAK 
 

 
Under det senaste året har en rad nya butiker och restauranger valt att etablera sig i Nacka Forum. Bland de senaste nyheterna finner 
man klädbutiken Lager 157 som den 28 april slår upp portarna till sin första butik i ett köpcentrum. Tidigare har även Åhléns flyttat till 
nya lokaler i Atrium där de erbjuder ett helt nytt varuhus i två plan. Bland de övriga tillskotten återfinns heminredningsbutikerna Royal 
Design och Kitch’n samt Lyko, Pandora, Sthlm BLVD och Companys. Även restaurang- och caféutbudet har breddats genom 
etableringen av populära salladsbaren Redfellas och det välkända konditoriet Thelins.  
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco  
E-mail: lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com 
Tel: +46 (0)73 350 60 10  
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Madeleine Castenvik Holt, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco  
E-mail: madeleine.castenvik@unibail-rodamco.com  
 
Thomas Gäreskog, VD, Hemköp 
E-mail : thomas.gareskog@axfood.se 
Tel: +46 (0)76 525 56 06, 08 553 99916 
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