
 
 
Täby 20 oktober 2014 
PRESSMEDDELANDE 

 

Täby Centrum anordnar välgörenhetsauktioner till förmån 

för Stockholms Stadsmission 

 

Nu har du chansen att buda hem en gourmetmiddag och samtidigt göra en god gärning. 

Den 17:e oktober startade två välgörenhetsauktioner på initiativ av Täby Centrum där hela 

beloppet oavkortat går till Stockholms Stadsmission. Gourmetmiddagarna för upp till 8 

personer per sittning tillagas i vinnarnas hem av stjärnkrögaren Nils Molinder. Om det blir 

familjen, vännerna eller kollegorna som kommer på middagen, det är upp till vinnaren av 

auktionen.  

 

Nils Molinder har lång erfarenhet av kockyrket och driver idag flera Stockholmskrogar som 

Lisa Elmqvist, Wedholms Fisk och Täby Centrum-restaurangen Melanders.  

 

Se Nils Molinder berätta om auktionen: 

http://youtu.be/S1h0-TyQRyo 

 

Totalt två gourmetmiddagar auktioneras ut och auktionerna pågår fram till den 26:e oktober. 

Mer information om menyerna och om hur budgivningen går till hittar du på 

http://www.tabycentrum.se 

 

Här finner du välgörenhetsauktionerna:  

http://www.tradera.com/item/280404/217854141/exklusiv-middag-tillagad-av-nils-molinder 

http://www.tradera.com/item/280404/217853841/exklusiv-middag-tillagad-av-nils-molinder 

För ytterligare information: 
Louise Bergqvist, Centrumchef Täby Centrum 
Tel. 0766-367 601, E-mail: louise.bergqvist@unibail-rodamco.com  
 

Kajsa Nilsson, Communication Manager Nordic 
Tel. 0765-255 556, E-mail: kajsa.nilsson@unibail-rodamco.com  
 
 
 
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991 och sedan 2011 har Täby Centrum moderniserats i 
olika etapper. Täby centrum är idag en av Sveriges största köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 78,000 
kvadratmeter. Centrumet har 220 butiker, restauranger och caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt 
andra tjänster som bank och post. Våren 2015 är den omfattande utvecklingen helt klar och då kommer det att finnas 260 
butiker. Anläggningen är ett regioncentrum och besökarna kommer från hela Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-
Rodamco. http://www.tabycentrum.se/ 
 
Om Stockholms Stadsmission: 
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. De kliver in 
där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i 
Stockholm - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat 
utanför. Deras viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina 
liv. 
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