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Täby Centrum bjuder in till fest 
Andra delinvigningen av nya Täby Centrum 
 
Den 24-25 november är det feststämning i hela Täby Centrum. Anledningen är att man nu tagit 
nästa stora steg i den stora om- och tillbyggnadsprocessen. Renoveringen av den del av 
centrumet som ursprungligen byggdes på 1990-talet är klar. Ny inredningsdesign och flera nya 
butiker väntar besökarna. Dessutom öppnar det södra garaget sin första del och erbjuder ca. 
600 nya parkeringsplatser.  

Täby Centrum invigdes 1968 och är ett av Sveriges största och mest välbesökta köpcentrum. 2010 
inleddes ett stort projekt som omfattar både en utbyggnad och en modernisering av de befintliga 
ytorna. Förändringarna sker etappvis varav den första nåddes hösten 2011 då det nya inomhustorget 
stod klart. Nu är det dags för den andra delinvigningen, och med den presenteras ett flertal nya 
förändringar. Täby Centrum har de senaste månaderna öppnat en rad nya butiker och restauranger 
såsom Apple Store, Sephora, Vans, L’Occitane, Chillbox och Redfellas – och flera spännande nyheter 
väntar.  

 Smidig parkering, nya butiker och uppdaterad inredningsdesign 
Nu är renoveringen av den östra galleriagången (glasdelen) klar. Täby Centrum har även utökats i 
form av den norra galleriagången som innehåller sju nya butiker, caféer och restauranger. Man har 
också förbättrat parkeringsmöjligheterna – den första delen av garaget på den södra sidan invigs, här 
finns nu ca 600 parkeringsplatser under tak. När garaget är helt klart, hösten 2013, kommer det att 
innehålla ca 1,100 platser. Under våren 2013 kommer garaget även att utrustas med ett toppmodernt 
anvisningssystem som i realtid talar om hur många platser som är lediga och även visar var dessa 
platser finns. Samtidigt som Täby Centrum renoveras och byggs ut pågår flera andra projekt i 
området, bland annat investerar kommunen i infrastruktur längsmed Stora Marknadsvägen. Här finns 
numera en cirkulationsplats i två plan, den första i Sverige av sitt slag. Via det nedre planet får man en 
direkt infart till det södra parkeringsgaraget i Täby Centrum.  
 

Fest för hela familjen; från Moneybrother till ansiktsmålning 
Delinvigningen firas i hela centrumet. Förutom specialerbjudanden i flera butiker utlovas ett gediget 
program. På lördag kl. 14.00 får Täby Centrum besök av skivaktuelle Moneybrother, som gör ett unikt 
akustiskt soloframträdande. Under helgen inleds även en Instagramtävling, där man genom att tagga 
en bild tagen i Täby Centrum kan vinna ett presentkort värt 1,000 kronor. 
 

-          I helgen vill vi fira alla de nytillkomna butikerna och de förbättringar som nu är klara. Det blir 

 feststämning i hela centrumet, säger Christoffer Lind, centrumchef i Täby Centrum. 
 Söndagen blir barnens dag med godisregn, trollkarl och ansiktsmålning. Dessutom får vi 
 besök av Sara Edwardsson, känd från barn-tv, avslutar Christoffer. 
  
För ytterligare information, besök tabycentrum.se eller kontakta: 
Christoffer Lind, Centrumchef Täby Centrum 
Tel. 0736-623 519, E-mail: christoffer.lind@unibail-rodamco.com  
 
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991. Täby centrum är idag en av Sveriges största 
köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 50,000 kvadratmeter. Centrumet har 170 butiker, restauranger och 
caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf, gym och flera typer av serviceinrättningar.  Anläggningen är ett 
regioncentrum och besökarna kommer från hela Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco. www.tabycentrum.se 
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Helgens program 
 
Lördag 24 november 
 
Musik-kollektivet Cavecake spelar skivor och skapar skön stämning på Torget under hela 
eftermiddagen. DJs möter med musik i våra största entréer och kommer också att spela låtar 
som du kan önska via Täby Centrums Facebook-sida. Vi delar ut ballonger till barnen och har 
barnkaraoke med låtarna som de yngre älskar. Till karaoken finns peruker att låna för alla som vill 
showa lite extra.  
 
12.30-13.00 Adrian, vinnaren av Täby-stjärnan, spelar med sitt band Naked Underneath. Stora scenen 
13.30 Presentation om Täby Centrum Stora scenen 
14.00 Moneybrother gör ett unikt akustiskt soloframträdande. Stora scenen 
14.20 Signering med Moneybrother. Cavecake spelar under tiden. Stora scenen 
15.00-15.20 Adrian spelar med Naked Underneath. Stora scenen 

 
 
Söndag 25 november - Barnens dag 
 
12.00-13.00 Cover kids Stora scenen 
12.00-15.00 Ansiktsmålning Lilla scenen 
13.00-14.00 Barnkaraoke Stora scenen 
14.00-14.45 Sara Edwardsson, känd från barn-tv, sjunger med barnen, skriver autografer och delar 
ut kramar. Stora scenen 
14.45-17.00 Barnkaraoke Stora scenen 
15.00-15.30 Karon, svensk juniormästare i trolleri, visar sina otroliga trick! Lilla scenen 
15.45 Godisregn 90-talsgången 



 
 
 

Här sker festligheterna 
 

 
 

 

 
 
 

 


