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Åhléns vd spår att köpcentrum tvingas stänga 
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2017-11-27. Sektion: FRONTPAGE.  

Sida: 1.  

Del: 1.  
 

En brutal förändringsresa. Det säger Åhléns vd Gustaf Öhrn att handeln står inför. Färre 
varuhus, mer näthandel och ett nytt outletkoncept står högt på hans agenda. 
 
 
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Fredric Karén. Databasens namn: Fredric Karén / Svenska Dagbladet / 
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen 
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/fakSFzpD  

http://ret.nu/fakSFzpD
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Svensk oro för Amazondöden 
→ Den växande e-handeln SvD. se 
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2017-11-27. Sektion: FRONTPAGE.  

Sida: 1.  

Del: 2.  
 

ª Köpcentrum kommer tvingas stänga och amerikanska Amazon kommer utan tvekan till 
Sverige. Den bedömningen gör Åhléns vd Gustaf Öhrn som leder varuhuskedjan in i en ny tid. 
 
 
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Fredric Karén. Databasens namn: Fredric Karén / Svenska Dagbladet / 
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen 
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Pkx0fTnE  

http://ret.nu/Pkx0fTnE
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Åhléns satsar på outlet 
di.se Plus. Publicerat på webb 2017-11-27 21:00.  

Cathrine Hofbauer.  
 

Axel Johnsongruppens varuhuskedja Åhléns startar ett nytt varuhuskoncept med låg... 
 
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte 
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/5pJAo38u  

http://ret.nu/5pJAo38u
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Varuhusjätte startar butik i Norrköping 
Norrköping News. Publicerat på webb 2017-11-27 11:12. (Uppdaterad 2017-11-28 15:25)  

Stefan Pettersson.  
 

Till våren slår Åhléns upp en outlet-butik i Ingelsta. Under våren 2018 startar Åhléns ett helt nytt 
varuhuskoncept - Åhléns Outlet. (Uppdaterad: 2017-11-28 15:25) 
Tanken är att skapa ett outletkoncept med allt inom mode, hem och skönhet samlat under ett tak - och 
Norrköping är med från start! De två första varuhusen öppnar nämligen i Ingelsta och i Erikslund utanför 
Västerås. 
 

- Inom Åhléns gör vi stora satsningar för att möta den nya tidens konsumenttrender, och utöver att 
utveckla vårt sortiment och våra varuhus samt omfattande satsning på digital handel i alla dess former 
satsar vi nu även stort på ett outletkoncept där vi vill erbjuda något helt nytt inom svensk handel. 
Genom det nya konceptet når vi ännu fler av dagens och framtidens kunder och stärker Åhléns totala 
position på marknaden, säger Gustaf Öhrn, vd på Åhléns, i ett pressmeddelande. 
 

Ny vd för Åhléns Outlet är Johan Sjöhagra som tidigare arbetat i ledande befattningar inom Ica, Ikea 
och ÖoB. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt större utsträckning väljer att handla fler dyra produkter, 
men också fler billiga. Åhléns Outlet riktar sig till kunden som vill "fynda snyggt" och som letar efter 
prisvärda och spännande erbjudanden i en modern miljö. Till oss ska kunden vilja komma tillbaka ofta 
för att handla till sig själv, hemmet, familjen eller för att hitta en present, berättar Johan Sjöhagra, vd på 
Åhléns Outlet, i ett pressmeddelande. 
 
© Norrköping News<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna 
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/MKWnQSqh  

http://ret.nu/MKWnQSqh
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Åhlénschefen varnar för varuhusdöden när e-handeln tar 
över: "Det kommer att gå fort" 
Breakit. Publicerat på webb 2017-11-27 10:11.  

Jon Wahlqvist.  
 

Åhlénschefen Gustaf Öhrn, varnar för att flera varuhus kommer att tvingas stänga när e-handeln 
tar över. "Det kommer att gå fort", säger han i en intervju i Svenska Dagbladet. 
 
Att e-handeln fortsätter att växa är en omvandling 
som redan skakat om branschen på flera sätt. 
 

Tidigare i höstas avslöjade Breakit att den 
amerikanska e-handelsjätten Amazon är på väg in 
i Sverige och bolaget har tidigt köpt mark på flera 
platser i landet. När Amazon etablerar sig innebär 
det att en global jätte med enorma muskler kliver 
in på en marknad som redan är satt i enorm 
förändring. 
 

En som är direkt påverkad och spår en dyster 
framtid för varuhusen är Gustaf Öhrn, vd på 
Åhléns. Bolaget har stängt flera varuhus under de 
senaste åren och i en intervju i Svenska Dagbladet 
flaggar han för att det kommer att bli flera. 
 

"Vi utvärderar kontinuerligt baserat på lönsamhet 
och vi kommer att ha färre varuhus i framtiden" 
säger Gustaf Öhrn. 
 

I USA talar man sedan ett par år tillbaka om 
köpcentrumdöden - klassiska gallerior står öde 
och tomma när e-handeln har tagit över och 
tvingat bort de fysiska butikerna. 
 

Det är en framtid som Gustaf Öhrn ser framför sig 
även i Sverige och han menar att det byggs 
alldeles för mycket butiksyta idag som inte 
kommer att behövas i framtiden. 
 

"Det kommer att gå fort när ett antal aktörer 
bestämmer sig för att lämna." 
 

Att Amazon verkligen är på väg in i Sverige är han 
helt övertygad om men han tror inte att de kommer 
att bli lika dominerande som på andra platser i 
världen. I USA har Amazon till exempel nästan 50 procent av e-handeln. 
 

"Marknaden som de kommer in i är förändrad. Befintliga aktörer har en annan möjlighet, tror jag. Det 
kommer att bli en kapplöpning mellan andra", säger han till Svenska Dagbladet. 
 

Image-text: 
 

Gustaf Öhrn, vd på Åhléns. Foto: TT 

 
© Breakit<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/yrZEAM64  

http://ret.nu/yrZEAM64
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Åhléns satsar på outletförsäljning 
Dagens PS. Publicerat på webb 2017-11-27 10:57. (Uppdaterad 2017-11-27 12:59)  
 

Här öppnar de två första varuhusen. Axel Johnson-ägda Åhléns kommer under våren 2018 att 
rulla ut sitt nya varuhuskoncept, Åhléns Outlet. 
(Uppdaterad: 2017-11-27 12:59) 
 
 
Satsningen beskrivs som Sveriges första 
outletkoncept med allt inom mode, hem och skönhet 
samlat under ett tak. 
 

De två första varuhusen att öppnas blir i Erikslund 
utanför Västerås och i Ingelsta utanför Norrköping, 
enligt ett pressmeddelande. 
 

Åhléns uppger att man gör outlet-lanseringen på 
grund av trender inom handeln som pekar på att 
kunder även i en stor utsträckning vill handla fler 
billiga produkter. 
 

"Åhléns Outlet riktar sig till kunden som vill "fynda 
snyggt" och som letar efter prisvärda och spännande 
erbjudanden i en modern miljö. Till oss ska kunden 
vilja komma tillbaka ofta för att handla till sig själv, 
hemmet, familjen eller för att hitta en present", säger 
Johan Sjöhagra, vd på Åhléns Outlet. 
 

Image-text: 
 

Åhléns öppnar två outletvaruhus utanför Västerås 
och Norrköping. (Foto: TT) 
 
© Dagens PS<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/en5PeeIx  

http://ret.nu/en5PeeIx
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Åhléns Outlets vd om satsningen: "Vi ska testa konceptet 
ute i landet" 
Market. Publicerat på webb 2017-11-27 16:04.  

Daniel Norman.  
 

Åhléns Outlet blir inte ytterligare en kanal för svårsålda produkter i varhusen. Butikerna ska 
främst ha ett eget sortiment inom mode, skönhet och hem. "Det finns inget liknande i Sverige", 
säger vd Johan Sjöhagra. 
 
 
Johan Sjöhagra har snart 30 år inom retail där han 
bland annat jobbat inom Ica och Ikea, närmast han 
varit vd för ÖoB under fyra år. 
 

Nu ska han sjösätta Åhléns outletsatsning. 
 

- En sådan här chans får man bara en gång i livet. 
Att få börja från ett blankt papper. Det känns 
jättespännande, säger han till Market. 
 

Här får han vara med och bygga konceptet från 
scratch. 
 

Arbetet började 1 juli. 
 

- Konceptet är i stort sett klart. Sortimentet ser bra 
ut. Vi har flera spännande leverantörer som är klara 
och på gång, säger Johan Sjöhagra. 
 

Konceptet ska spegla Åhléns varuhus med 
varukategorierna mode, hem och skönhet. Men det 
betyder inte att det outlet-butikerna ska sälja är 
sånt som varuhusen inte blir av med. 
 

- En liten del av sortimentet kommer att komma 
från Åhléns, men det är en marginell del. Främst 
kommer vi att ha ett eget sortiment, säger Johan 
Sjöhagra. 
 

Han berättar att det kommer att bestå av kända 
varumärken men också private labels. 
 

- Det som är så spännande är att vi samlar tre olika 
varukategorier i en outlet under ett och samma tak. 
Det finns inget liknande i Sverige. 
 

De två första butikerna öppnar i Västerås och 
Norrköping i slutet av första kvartalet nästa år. 
 

- Sedan följer en period där vi skruvar på konceptet 
innan vi trycker på gasen. Planen är att vi ska växa 
fort för att snabbt få upp volym, säger Johan 
Sjöhagra. 
 

Något antal butiker vill han inte ange i dagsläget. 
 

Butikerna i Västerås och Norrköping ligger på 
externa handelsplatser. 
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- Initialt vill vi jobba med externa handelsplatser runt om i landet. Starka handelsplatser i medelstora 
svenska städer. Vi vill testa konceptet ute i landet först, säger Johan Sjöhagra. 
 

På längre sikt kan han kanske även tänka sig butiker i storstadsområdena. 
 

Åhléns började med e-handel för något år sedan. Men outletkonceptet är främst fysiskt påpekar Johan 
Sjöhagra. 
 

- Vi vill erbjuda kunderna ett fysiskt outlet alternativ. 
 

I slutet av första kvartalet är det som sagt var premiär för satsningen. 
 

- Arbetet flyter på enligt plan även om vi fått gasa lite under perioder. Vi kommer att vara färdiga till 
dess, säger Johan Sjöhagra. 
 
© Market<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/wkJXx2Ox  

http://ret.nu/wkJXx2Ox
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Åhléns öppnar outlets - premiär för det nya konceptet i 
mars 
Market. Publicerat på webb 2017-11-27 07:57. (Uppdaterad 2017-11-27 10:28)  

Daniel Norman.  
 

Åhléns lanserar ett outletkoncept. I mars nästa år öppnar de två första butikerna i Västerås och 
Norrköping. ÖoB:s tidigare vd Johan Sjöhagra ska leda verksamheten. Målet med satsningen är 
att nå en ny kundgrupp. (Uppdaterad: 2017-11-27 10:28) 
 
 
- De med svagare köpkraft som vanligtvis inte 
handlar hos oss. Och även vår ordinarie kund som 
letar fynd och som gillar den här typen av shopping, 
säger Gustaf Öhrn, vd för Åhléns, till Svenska 
Dagbladet. 
 

Han påpekar att så gott som alla amerikanska 
varuhuskedjor har lågpriskoncept. 
 

Butikerna kommer ha samma varukategorier som 
Åhléns varuhus har i dag; mode, skönhet och 
heminredning. Priserna ska vara 30-70 procent 
lägre och det handlar både om redan etablerade 
varumärken men också överraskningar. 
 

Det två första butikerna kommer att ligga på externa 
handelsplatser, Erikslund utanför Västerås och 
Ingelsta utanför Norrköping. 
 

Satsningen går under namnet Åhléns Outlet och vd 
för verksamheten blir ÖoB:s tidigare vd Johan 
Sjöhagra. 
 

- Åhléns Outlet riktar sig till kunden som vill "fynda 
snyggt" och som letar efter prisvärda och 
spännande erbjudanden i en modern miljö, säger 
han i en kommentar. 
 

Åhléns har en offensiv etableringsplan för sitt 
outletkoncept. 
 
© Market<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/imzCivEn  

http://ret.nu/imzCivEn
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Storsatsning på Åhléns Outlet väntar 
Handelstrender. Publicerat på webb 2017-11-27 12:34. (Uppdaterad 2017-11-28 17:02)  

Handelstrender.  
 

Under våren 2018 startar Åhléns ett helt nytt varuhuskoncept - Åhléns Outlet. Man skapar ett 
koncept med allt inom mode, hem och skönhet samlat under ett tak. I början av 2018 väntar en 
offensiv etableringsplan. (Uppdaterad: 2017-11-28 17:02) 
 
 
De två första varuhusen öppnar i början av nästa 
år på Erikslund utanför Västerås och på Ingelsta 
utanför Norrköping. Genom outletkonceptet vill 
Åhléns möta upp nya konsumenttrender samt nå 
ut till nya målgrupper. 
 

Når nya målgrupper 
 

- Genom det nya konceptet når vi ännu fler av 
dagens och framtidens kunder och stärker Åhléns 
totala position på marknaden, säger Gustaf Öhrn, 
VD på Åhléns. 
 

Åhléns VD Gustaf Öhrn. 
 

Det nya konceptet kommer med ett tydligt prislöfte 
och erbjuder kunderna en sortimentsmix för både 
dam, herr och barn. Priserna ska vara 30-70 
procent lägre än rekommenderat pris på 
varumärkesprodukter. 
 

Johan Sjöhagra utsedd till VD 

 

Ny VD för Åhléns Outlet är Johan Sjöhagra som 
har erfarenhet av detaljhandel från olika ledande 
befattningar inom Ica, IKEA och ÖoB. 
 

- Åhléns Outlet riktar sig till kunden som vill "fynda 
snyggt" och som letar efter prisvärda och 
spännande erbjudanden i en modern miljö. Till oss 
ska kunden vilja komma tillbaka ofta för att handla 
till sig själv, hemmet, familjen eller för att hitta en 
present, berättar Johan Sjöhagra, VD på Åhléns 
Outlet. 
 

Offensiv etableringsplan 

 

Varuhusen kommer att öppna i starka och 
etablerade handelsplatser ofta placerade en liten 
bit utanför centrum. Efter att de två första Åhléns 
Outlet öppnas i början av 2018 väntar en offensiv 
etableringsplan. 
 

Spara artikel Åhléns 33 

 
© Handelstrender<br>Alla artiklar är skyddade av 
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den 
enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/HLlK7tCR  

http://ret.nu/HLlK7tCR
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Klart: Butiksjätte öppnar ny outlet 
Affärsliv24. Publicerat på webb 2017-11-27 14:38.  

Elin Olsson.  
 

Nu öppnar Åhléns ett nytt varuhuskoncept - Åhléns outlet. Under våren 2018 startar Åhléns ett 
nytt varuhuskoncept - Åhléns Outlet. Där ska Åhléns erbjuda produkter inom mode, hem och 
skönhet. "Fynda snyggt", som Åhléns menar. 
 
 
De två första varuhusen öppnar i början av nästa 
år i Erikslund utanför Västerås och i Ingelsta 
utanför Norrköping. Genom outletkonceptet vill 
Åhléns möta upp nya konsumenttrender samt nå 
ut till nya målgrupper. 
 

- Inom Åhléns gör vi stora satsningar för att möta 
den nya tidens konsumenttrender. Utöver att 
utveckla vårt sortiment, våra varuhus och en 
omfattande satsning på digital handel i alla dess 
former, satsar vi nu stort på ett outletkoncept där 
vi vill erbjuda något nytt, säger Gustaf Öhrn, vd på 
Åhléns. 
 

Det nya konceptet ska ge kunderna 30-70 procent 
lägre pris än rekommenderat pris på 
varumärkesprodukter, skriver Åhléns i ett 
pressmeddelande. 
 
© Affärsliv24<br>Alla artiklar är skyddade av 
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna 
organisationen utan godkännande från Retriever eller den 
enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/LomKpNVh  

http://ret.nu/LomKpNVh
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Ny outlet öppnar i Norrköping 
Affärsliv. Publicerat på webb 2017-11-27 10:14. (Uppdaterad 2017-11-28 14:32)  

Eva Jensen Eva Jensen Eva Jensen.  
 

Ingelsta fortsätter att locka till sig de stora kedjorna. Till våren öppnar det nya varuhuskonceptet 
Åhléns Outlet i Norrköpings norra delar. Under våren 2018 startar Åhléns ett nytt 
varuhuskoncept - Åhléns Outlet. (Uppdaterad: 2017-11-28 14:32) 
 
 
Här blandas mode, hem och skönhet under ett 
och samma tak. Det nya konceptet kommer enligt 
Åhléns med ett tydligt prislöfte och erbjuder 
kunderna en sortimentsmix för både dam, herr 
och barn till 30-70 procent lägre pris än 
rekommenderat pris på varumärkesprodukter. 
 

- Vi tror på det här konceptet, att ha allt under 
samma tak. Det finns speciella outletbutiker för 
kläder, för glas och liknande. Men inte en med 
den här typen av sortimentsmix, säger Johan 
Sjöhagra, vd för Åhléns Outlet. 
 

De två första varuhusen öppnar i början av nästa 
år i Erikslund utanför Västerås och i Ingelsta i 
Norrköping. Varuhusen kommer att öppna i starka 
och etablerade handelsplatser ofta placerade en 
liten bit utanför centrum. 
 

- Vi siktar på att slå upp portarna i Norrköping runt 
sista delen av första kvartalet, säger Sjöhagra. 
 

Den exakta platsen är på Kromgatan, i samma 
byggnad som Lager 157, Willys och Arken Zoo. 
Butiken mäter cirka 2 400 kvadratmeter. 
 

Varför väljer ni att köra det här konceptet i Norrköping? 

 

- Norrköping är en stark handelsort och vi tror på det här konceptet i mellanstora städer som 
Norrköping, sedan får vi se om det kan bli aktuellt även för storstäderna, säger Sjöhagra. 
 

Enligt Sjöhagra kommer det behövas en personalstyrka på 12-14 anställda i outletbutiken vid Ingelsta. 
 

- Rekryteringen är redan igång, säger Johan Sjöhagra. 
 

Image-text: 
 

BILD: TT | Ny butik. Nästa år öppnar Åhléns outlet ute vid Ingelstaområdet. 
 

BILD: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT | Nytt koncept. Gustaf Öhrn, vd på Åhléns, berättar om företagets 
senaste satsning. "Vi vill erbjuda något helt nytt", säger han. 
 
© Affärsliv<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/XYqhhS6E  

http://ret.nu/XYqhhS6E
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Åhléns outlet öppnar till våren - ett helt nytt koncept 
Bblat. Publicerat på webb 2017-11-27 15:15. (Uppdaterad 2017-11-27 17:16)  

Bettina Bäck.  
 

Under våren 2018 startar Åhléns ett helt nytt varuhuskoncept - Åhléns Outlet. Ett av två varuhus 
i landet öppnar på Erikslund. Genom outletkonceptet vill Åhléns möta upp nya 
konsumenttrender samt nå ut till nya målgrupper. (Uppdaterad: 2017-11-27 17:16) 
 
 
Det nya konceptet kommer med ett tydligt prislöfte 
och erbjuder kunderna en spännande 
sortimentsmix för både dam, herr och barn till 30-
70 procent lägre pris än rekommenderat pris på 
varumärkesprodukter. Kunden kommer att hitta 
etablerade varumärken såväl som nya och 
tillfälliga varumärken. 
 

Ny VD för Åhléns Outlet är Johan Sjöhagra som 
har en gedigen erfarenhet av detaljhandel från 
olika ledande befattningar inom Ica, IKEA och 
ÖoB. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt 
större utsträckning väljer att handla fler dyra 
produkter, men också fler billiga. Åhléns Outlet 
riktar sig till kunden som vill "fynda snyggt" och 
som letar efter prisvärda och spännande 
erbjudanden i en modern miljö. Till oss ska 
kunden vilja komma tillbaka ofta för att handla till 
sig själv, hemmet, familjen eller för att hitta en 
present, berättar Johan Sjöhagra, VD på Åhléns 
Outlet i ett pressmeddelande. 
 

Image-text: 
 

Foto: Åhléns 

 
© Bblat<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/6yaoy5EC  

http://ret.nu/6yaoy5EC
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De öppnar ny outlet i Norrköping 
Folkbladet. Publicerat på webb 2017-11-27 10:13. (Uppdaterad 2017-11-28 14:32)  

Henrik Jonsson Henrik Jonsson Henrik Jonsson.  
 

Ingelsta handelsområde får en ny hyresgäst till våren. Då slår nämligen Åhléns nya outlet upp 
portarna. - Vi siktar på att öppna i slutet av kvartal ett, säger Johan Sjöhagra, vd på Åhléns 
Outlet. (Uppdaterad: 2017-11-28 14:32) 
 
 
Åhléns startar ett nytt varuhuskoncept nästa år - Åhlens Outlet. 
 

Satsningen beskrivs som en av företagets största någonsin och de två första varuhusen kommer att 
öppnas under våren 2018. Ett i Västerås - och ett i Ingelsta i Norrköping. 
 

- Norrköping är en stark handelsstad och det finns 
ju ett riktigt starkt handelsområde där så det var 
ett väldigt enkelt val för oss. Det är en intressant 
och bra stad att starta i. Retail är en bransch där 
det händer otroligt mycket just nu och det känns 
jättekul att kunna göra den här satsningen, säger 
Johan Sjöhagra. 
 

Varuhuset kommer att öppna i befintlig lokal på 
Ingelsta handelsplats och ha Lager 157, Arken 
Zoo och Willis som grannar. 
 

- Lokalen kommer att renoveras och fixas till och 
har en yta på 2 400 kvadratmeter så det är ett rätt 
så stort varuhus. 
 

Kommer det här att skapa några nya jobb i 
Norrköping? 

 

- Det kommer det att göra. Vi kommer att behöva 
anställa 12-14 personer som ska arbeta där. 
 

I det nya varuhuset ska kunderna kunna hitta allt 
inom mode, skönhet och hem under ett och 
samma tak. Det nya konceptet kommer också 
med ett tydligt prislöfte. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt 
större utsträckning väljer att handla fler dyra 
produkter, men också fler billiga. Åhléns Outlet 
riktar sig till kunden som vill "fynda snyggt" och 
som letar efter prisvärda och spännande 
erbjudanden i en modern miljö, berättar Johan. 
 

Enligt honom ska inte det nya varuhuset behöva 
betyda något negativt för Åhlénsbutiken inne i 
stan. Tvärtom. 
 

- Absolut inte. Det är snarare så att Åhléns stärker 
sin position i Norrköping och stärker sitt 
varumärke i området. 
 

Åhléns vd Gustaf Öhrn om satsningen: 
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- Inom Åhléns gör vi stora satsningar för att möta den nya tidens konsumenttrender, och utöver att 
utveckla vårt sortiment och våra varuhus samt omfattande satsning på digital handel i alla dess former, 
satsar vi nu även stort på ett outletkoncept där vi vill erbjuda något helt nytt inom svensk handel. 
Genom det nya konceptet når vi ännu fler av dagens och framtidens kunder, säger han i ett 
pressmeddelande. 
 

Image-text: 
 

Bild: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT | Nytt koncept. Gustaf Öhrn, vd på Åhléns, berättar om företagets 
senaste satsning. "Vi vill erbjuda något helt nytt", säger han. 
 
© Folkbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/fJhT33Ik 
 
 
 

 

 

Åhléns öppnar lågprisvaruhus 
Dagens industri. Publicerat i print 2017-11-28.  

CATHRINE HOFBAUER. - cathrine.hofbauer@di.se. Sektion: Nyheter.  

Sida: 11.  

Del: 1.  
 

Axel Johnsongruppens varuhuskedja Åhléns startar ett nytt varuhuskoncept med låg... 
 
 
Bildtext: Gustaf Öhrn, vd för Åhléns. 
 
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte 
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren. 
eller artikelförfattaren. Utgivare: Lotta Edling. Databasens namn: Lotta Edling / Dagens industri / retriever-info.com 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/COXiU5T6   

http://ret.nu/fJhT33Ik
http://ret.nu/COXiU5T6


 

Nyheter – Åhléns outlet 2017  
 

 

 

 
 

Sida 21 av 37 

 
 



 

Nyheter – Åhléns outlet 2017  
 

 

 

 
 

Sida 22 av 37 

Åhléns öppnar flera outlets - här blir det 
Expressen. Publicerat på webb 2017-11-28 17:20.  

Maria K Broman.  
 

Till våren öppnar Åhléns två stora outlets... och fler ska det bli. 1/3 Foto: Ge... 
 
 
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt 
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande 
avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, 
överföras till något annat medium eller översättas uten 
särskilt medgivande från rättighetsägaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/cQY7qIid  

http://ret.nu/cQY7qIid
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Ny outlet slår upp portarna i vår 
Östgöta Correspondenten. Publicerat i print 2017-11-28.  

Eva Jensen. - eva.jensen@ostgotamedia.se. Sektion: NYHETER.  

Sida: 12.  

Del: 1.  
 

NORRKÖPING 
 
Ingelsta fortsätter att locka till sig de stora 
kedjorna. Till våren öppnar det nya 
varuhuskonceptet Åhléns Outlet i Norrköpings 
norra delar. 
 
 
Under våren 2018 startar Åhléns ett nytt 
varuhuskoncept - Åhléns Outlet. Här blandas 
mode, hem och skönhet under ett och samma tak. 
Det nya konceptet kommer enligt Åhléns med ett 
tydligt prislöfte och erbjuder kunderna en 
sortimentsmix för både dam, herr och barn till 30-
70 procent lägre pris än rekommenderat pris på 
varumärkesprodukter. 
 

- Vi tror på det här konceptet, att ha allt under 
samma tak. Det finns speciella outletbutiker för 
kläder, för glas och liknande. Men inte en med den 
här typen av sortimentsmix, säger Johan 
Sjöhagra, vd för Åhléns Outlet. 
 

De två första varuhusen öppnar i början av nästa 
år i Erikslund utanför Västerås och i Ingelsta i 
Norrköping. Varuhusen kommer att öppna i starka 
och etablerade handelsplatser ofta placerade en 
liten bit utanför centrum. 
 

- Vi siktar på att slå upp portarna i Norrköping runt 
sista delen av första kvartalet, säger Sjöhagra. 
 

Den exakta platsen är på Kromgatan, i samma byggnad som Lager 157, Willys och Arken Zoo. Butiken 
mäter cirka 2 400 kvadratmeter. 
 

Varför väljer ni att köra det här konceptet i Norrköping? 

 

- Norrköping är en stark handelsort och vi tror på det här konceptet i mellanstora städer som 
Norrköping, sedan får vi se om det kan bli aktuellt även för storstäderna, säger Sjöhagra. 
 

Enligt Sjöhagra kommer det behövas en personalstyrka på 12-14 anställda i outletbutiken vid Ingelsta. 
 

- Rekryteringen är redan igång, säger Johan Sjöhagra. 
 

Bildtext: Ny outlet. Här slår Åhléns upp sitt nya varuhuskoncept i början av nästa år. Adressen blir på 
Kromgatan på Ingelsta. 
 
© Östgöta Correspondenten eller artikelförfattaren. Utgivare: Anna Lindberg. Databasens namn: Anna Lindberg / Östgöta 
Correspondenten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den 
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/K37CGEe7  

http://ret.nu/K37CGEe7
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Åhléns öppnar ny outlet i Norrköping 
Norrköpings Tidningar. Publicerat i print 2017-11-28.  

Eva Jensen. Sektion: Nyheter.  

Sida: 4.  

Del: 1.  
 

NORRKÖPING Ingelsta fortsätter att locka till sig de stora kedjorna. Till våren öppnar det nya 
varuhuskonceptet Åhléns Outlet i Norrköpings norra delar. 
 
Under våren 2018 startar Åhléns ett nytt 
varuhuskoncept - Åhléns Outlet. Här blandas 
mode, hem och skönhet under ett och samma tak. 
Det nya konceptet kommer enligt Åhléns med ett 
tydligt prislöfte och erbjuder kunderna en 
sortimentsmix för både dam, herr och barn till 30-
70 procent lägre pris än rekommenderat pris på 
varumärkesprodukter. 
 

- Vi tror på det här konceptet, att ha allt under 
samma tak. Det finns speciella outletbutiker för 
kläder, för glas och liknande. Men inte en med den 
här typen av sortimentsmix, säger Johan Sjöhagra, 
vd för Åhléns Outlet. 
 

De två första varuhusen öppnar i början av nästa 
år i Erikslund utanför Västerås och i Ingelsta i 
Norrköping. Varuhusen kommer att öppna i starka 
och etablerade handelsplatser ofta placerade en 
liten bit utanför centrum. 
 

- Vi siktar på att slå upp portarna i Norrköping runt sista delen av första kvartalet, säger Sjöhagra. 
 

Den exakta platsen är på Kromgatan, i samma byggnad som Lager 157, Willys och Arken Zoo. Butiken 
mäter cirka 2 400 kvadratmeter. 
 

Varför väljer ni att köra det här konceptet i Norrköping? 

 

- Norrköping är en stark handelsort och vi tror på det här konceptet i mellanstora städer som 
Norrköping, sedan får vi se om det kan bli aktuellt även för storstäderna, säger Sjöhagra. 
 

Enligt Sjöhagra kommer det behövas en personalstyrka på 12-14 anställda i outletbutiken vid Ingelsta. 
 

- Rekryteringen är redan i gång, säger Johan Sjöhagra. 
 

"Vi tror på det här konceptet, att ha allt under samma tak. 
 

Johan Sjöhagra, 
 

vd för Åhléns Outlet" 
 

Bildtext: Ny outlet. På Ingelsta Handelscentrum ska Åhléns nya varuhuskoncept öppnas till våren. | 
Gustaf Öhrn, vd på Åhléns, berättar om företagets senaste satsning. "Vi vill erbjuda något helt nytt", 
säger han. 
 
© Norrköpings Tidningar eller artikelförfattaren. Utgivare: Anders Nilsson. Databasens namn: Anders Nilsson / Norrköpings 
Tidningar / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna 
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/BFYD5EIv  

http://ret.nu/BFYD5EIv
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ÅHLÉNS OUTLET ÖPPNAR I INGELSTA 
Norrköpings Tidningar. Publicerat i print 2017-11-28. Sektion: TISDAG.  

Sida: 1.  

Del: 1.  
 

 

 
© Norrköpings Tidningar eller artikelförfattaren. Utgivare: 
Anders Nilsson. Databasens namn: Anders Nilsson / 
Norrköpings Tidningar / retriever-info.com<br>Alla artiklar är 
skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras 
utanför den egna organisationen utan godkännande från 
Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ILft0sh8  

http://ret.nu/ILft0sh8
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Åhléns öppnar två outletbutiker - riktar sig till dem som vill 
Elle. Publicerat på webb 2017-11-28 09:08.  

Malin Karlberg.  
 

Till våren slår varuhuset Åhléns upp dörrarna för två outletbutiker som kommer erbjuda 30 till 70 
procent rabatt på varumärkesprodukter. Våren 2018 lanserar Åhléns sitt nya varuhuskoncept 
Åhléns Outlet. 
 
 
Två outletbutiker kommer att öppna i början av 
nästa år - ett i Erikslund utanför Västerås och det 
andra i Ingelsta i Norrköping. 
 

Båda varuhusen kommer att erbjuda en 
sortimentsmix med mode, skönhet och inredning för 
dam, herr och barn. Priserna kommer att ligga 30-
70 procent lägre än rekommenderat pris för 
varumärkesprodukter och det kommer att finnas 
såväl etablerade som tillfälliga varumärken. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt större 
utsträckning väljer att handla fler dyra produkter, 
men också fler billiga. Åhléns Outlet riktar sig till 
kunden som vill "fynda snyggt" och som letar efter 
prisvärda och spännande erbjudanden i en modern 
miljö. Till oss ska kunden vilja komma tillbaka ofta 
för att handla till sig själv, hemmet, familjen eller för 
att hitta en present, säger Johan Sjöhagra, VD på 
Åhléns Outlet. 
 

I Norrköping flyttar Åhléns Outlet in i en 2 400 kvm 
stor lokal på Kromgatan, i samma byggnad där 
Lager 157, Willys och Arken Zoo ligger i dag. 
Butiken väntas öppna i slutet av första kvartalet 
2018. Butiken utanför Västerås kommer att ligga på 
Erikslund Shopping Center. Även här väntas 
varuhuset slå upp portarna under våren. 
 

Artikeln publicerades först på Femina. 
 
© Elle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar 
får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/bJ37ZCav  

http://ret.nu/bJ37ZCav
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Här öppnar Åhléns två outletbutiker med fyndpriser 
Café. Publicerat på webb 2017-11-28 10:13.  

Malin Karlberg.  
 

Till våren slår varuhuset Åhléns upp dörrarna för två outletbutiker som kommer erbjuda 30 till 70 
procent rabatt på varumärkesprodukter. Våren 2018 lanserar Åhléns sitt nya varuhuskoncept 
Åhléns Outlet. 
 
 
Två outletbutiker kommer att öppna i början av 
nästa år - ett i Erikslund utanför Västerås och det 
andra i Ingelsta i Norrköping. 
 

Båda varuhusen kommer att erbjuda en 
sortimentsmix med mode, skönhet och inredning 
för dam, herr och barn. Priserna kommer att ligga 
30-70 procent lägre än rekommenderat pris för 
varumärkesprodukter och det kommer att finnas 
såväl etablerade som tillfälliga varumärken. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt större 
utsträckning väljer att handla fler dyra produkter, 
men också fler billiga. Åhléns Outlet riktar sig till 
kunden som vill fynda snyggt och som letar efter 
prisvärda och spännande erbjudanden i en 
modern miljö. Till oss ska kunden vilja komma 
tillbaka ofta för att handla till sig själv, hemmet, 
familjen eller för att hitta en present, säger Johan 
Sjöhagra, VD på Åhléns Outlet. 
 

I Norrköping flyttar Åhléns Outlet in i en 2 400 kvm 
stor lokal på Kromgatan, i samma byggnad där 
Lager 157, Willys och Arken Zoo ligger i dag. 
Butiken väntas öppna i slutet av första kvartalet 
2018. Butiken utanför Västerås kommer att ligga 
på Erikslund Shopping Center. Även här väntas 
varuhuset slå upp portarna under våren. 
 

Artikeln publicerades först på Femina. 
 

Annons 

 
© Café<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/mUNOKrW4  

http://ret.nu/mUNOKrW4
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Åhléns öppnar två outletbutiker med fyndpris på 
varumärken 
Femina. Publicerat på webb 2017-11-28 08:20.  

Malin Karlberg.  
 

Till våren slår varuhuset Åhléns upp dörrarna för två outletbutiker som kommer erbjuda 30 till 70 
procent rabatt på varumärkesprodukter. Våren 2018 lanserar Åhléns sitt nya varuhuskoncept 
Åhléns Outlet. 
 
 
Två outletbutiker kommer att öppna i början av 
nästa år - ett i Erikslund utanför Västerås och det 
andra i Ingelsta i Norrköping. 
 

Båda varuhusen kommer att erbjuda en 
sortimentsmix med mode, skönhet och inredning 
för dam, herr och barn. Priserna kommer att ligga 
30-70 procent lägre än rekommenderat pris för 
varumärkesprodukter och det kommer att finnas 
såväl etablerade som tillfälliga varumärken. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt större 
utsträckning väljer att handla fler dyra produkter, 
men också fler billiga. Åhléns Outlet riktar sig till 
kunden som vill "fynda snyggt" och som letar efter 
prisvärda och spännande erbjudanden i en modern 
miljö. Till oss ska kunden vilja komma tillbaka ofta 
för att handla till sig själv, hemmet, familjen eller för 
att hitta en present, säger Johan Sjöhagra, VD på 
Åhléns Outlet. 
 

I Norrköping flyttar Åhléns Outlet in i en 2 400 kvm 
stor lokal på Kromgatan, i samma byggnad där 
Lager 157, Willys och Arken Zoo ligger i dag. 
Butiken väntas öppna i slutet av första kvartalet 
2018. Butiken utanför Västerås kommer att ligga på 
Erikslund Shopping Center. Även här väntas 
varuhuset slå upp portarna under våren. 
 
© Femina<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/lwCurWTC  

http://ret.nu/lwCurWTC
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Åhlens startar outlet - här öppnar de första varuhusen 
Baaam. Publicerat på webb 2017-11-28 10:42. (Uppdaterad 2017-11-29 15:06)  
 

Våren 2018 slår Åhléns upp portarna till två outletbutiker i Sverige. Konceptet ska erbjuda 
konsumenterna att shoppa produkter till 30-70 procents rabatt. (Uppdaterad: 2017-11-29 15:06) 
  

 

Varuhuset Åhléns öppnar till våren två 
outletbutiker under namnet Åhléns outlet. 
Konceptet kommer erbjuda mode, hem och 
skönhet för dam, herr och barn till 30-70 procents 
lägre pris. I butikerna ska det finnas såväl 
etablerade varumärken som vi är vana att se på 
Åhlens, liksom nya och tillfälliga kollektioner. 
 

De två första butikerna öppnar i Erikslund utanför 
Västerås och i Ingelsta utanför Norrköping. Planen 
är att etablera sig på fler ställen runt om i landet. 
 

Sajna upp dig - Baaam rakt ner i din brevlåda 
varje vecka! Felaktig e-postadress Ja, tack! Ja, 
jag godkänner Aller medias integritetspolicy 

 

Psst! Passa på att uppdatera dig om vårmodet 
2018: Allt om säsongens hetaste trender 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt 
större utsträckning väljer att handla fler dyra 
produkter, men också fler billiga. Åhléns Outlet 
riktar sig till kunden som vill "fynda snyggt" och 
som letar efter prisvärda och spännande 
erbjudanden i en modern miljö. Till oss ska 
kunden vilja komma tillbaka ofta för att handla till 
sig själv, hemmet, familjen eller för att hitta en 
present, berättar Johan Sjöhagra, VD på Åhléns 
Outlet i ett pressmeddelande. 
 

I Norrköping öppnar Åhléns Outlet på Kromgatan, 
i samma byggnad som Lager 157, Willys och 
Arken Zoo ligger i dag. Butiken utanför Västerås 
ska ligga i Erikslund Shopping Center. 
 

Foto: Åhléns/Linus Flodin, IBL 

 
© Baaam<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/ibLdIgjZ  

http://ret.nu/ibLdIgjZ
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"Norrköping är en stark handelsstad. Det är en intressant 
och bra stad att starta i." 
Folkbladet. Publicerat i print 2017-11-28. Sektion: FRONTPAGE.  

Sida: 1.  

Del: 1.  
 

Johan Sjöhagra, vd på Åhléns Outlet, om varför företaget öppnar ett nytt varuhus i Norrköping. 
 
 
© Folkbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Widar Andersson. 
Databasens namn: Widar Andersson / Folkbladet / retriever-
info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/i6aHPesL  

http://ret.nu/i6aHPesL
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Nytt varuhus skapar nya jobb 
Folkbladet. Publicerat i print 2017-11-28.  

Henrik Jonsson. - henrik.jonsson@folkbladet.se. Sektion: NYHETER.  

Sida: 8.  

Del: 1.  
 

NORRKÖPING 
 
Ingelsta handelsområde får en ny hyresgäst till 
våren. Då slår nämligen Åhléns nya outlet upp 
portarna. "Vi siktar på att öppna i slutet av 
kvartal ett", säger Johan Sjöhagra, vd på 
Åhléns Outlet. 
 
 
Åhléns startar ett nytt varuhuskoncept nästa år: 
Åhléns Outlet. Satsningen beskrivs som en av 
företagets största någonsin och de två första 
varuhusen kommer att öppnas under våren 2018. 
Ett i Västerås - och ett i Ingelsta i Norrköping. 
 

- Norrköping är en stark handelsstad och det finns 
ju ett riktigt starkt handelsområde där så det var 
ett väldigt enkelt val för oss. Det är en intressant 
och bra stad att starta i. Retail är en bransch där 
det händer otroligt mycket just nu och det känns 
jättekul att kunna göra den här satsningen, säger 
Johan Sjöhagra. 
 

Varuhuset kommer att öppna i befintlig lokal på 
Ingelsta handelsplats och ha Lager 157, Arken 
Zoo och Willis som grannar. 
 

- Lokalen kommer att renoveras och fixas till och 
har en yta på 2 400 kvadratmeter så det är ett rätt 
så stort varuhus. 
 

Kommer det här att skapa några nya jobb i Norrköping? 

 

- Det kommer det att göra. Vi kommer att behöva anställa 12-14 personer som ska arbeta där. 
 

I det nya varuhuset ska kunderna kunna hitta allt inom mode, skönhet och hem under ett och samma 
tak. Det nya konceptet kommer också med ett tydligt prislöfte. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt större utsträckning väljer att handla fler dyra produkter, 
men också fler billiga. Åhléns Outlet riktar sig till kunden som vill "fynda snyggt" och som letar efter 
prisvärda och spännande erbjudanden i en modern miljö, berättar Johan. 
 

Enligt honom ska inte det nya varuhuset behöva betyda något negativt för Åhlénsbutiken inne i stan. 
Tvärtom. 
 

- Absolut inte. Det är snarare så att Åhléns stärker sin position i Norrköping och stärker sitt varumärke i 
området. 
 

Åhléns vd Gustaf Öhrn om satsningen: 
 

- Inom Åhléns gör vi stora satsningar för att möta den nya tidens konsumenttrender, och utöver att 
utveckla vårt sortiment och våra varuhus samt omfattande satsning på digital handel i alla dess former, 
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satsar vi nu även stort på ett outletkoncept där vi vill erbjuda något helt nytt inom svensk handel, säger 
han i ett pressmeddelande. 
 

Bildtext: NYTT KONCEPT. Gustaf Öhrn, vd på Åhléns, berättar om företagets senaste satsning. "Vi vill 
erbjuda något helt nytt", säger han. 
 
© Folkbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Widar Andersson. Databasens namn: Widar Andersson / Folkbladet / retriever-
info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/TY9GeHl5  

http://ret.nu/TY9GeHl5
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De öppnar nytt butikskoncept med prisvärd inredning och 
mode 
Residence. Publicerat på webb 2017-11-29 12:34. (Uppdaterad 2017-11-29 14:35)  
 

design Till våren slår varuhuset Åhléns upp dörrarna för två outletbutiker som kommer erbjuda 
30 till 70 procent rabatt på varumärkesprodukter. (Uppdaterad: 2017-11-29 14:35) 
 
 
Ida Gustafsson  
 

Våren 2018 lanserar Åhléns sitt nya 
varuhuskoncept Åhléns Outlet. Två outletbutiker 
kommer att öppna i början av nästa år - ett i 
Erikslund utanför Västerås och det andra i Ingelsta i 
Norrköping. 
 

Båda varuhusen kommer att erbjuda en 
sortimentsmix med mode, skönhet och inredning för 
dam, herr och barn. Priserna kommer att ligga 30-
70 procent lägre än rekommenderat pris för 
varumärkesprodukter och det kommer att finnas 
såväl etablerade som tillfälliga varumärken. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt större 
utsträckning väljer att handla fler dyra produkter, 
men också fler billiga. Åhléns Outlet riktar sig till 
kunden som vill "fynda snyggt" och som letar efter 
prisvärda och spännande erbjudanden i en modern 
miljö. Till oss ska kunden vilja komma tillbaka ofta 
för att handla till sig själv, hemmet, familjen eller för 
att hitta en present, säger Johan Sjöhagra, VD på 
Åhléns Outlet. 
 

I Norrköping flyttar Åhléns Outlet in i en 2 400 kvm 
stor lokal på Kromgatan, i samma byggnad där 
Lager 157, Willys och Arken Zoo ligger i dag. 
Butiken väntas öppna i slutet av första kvartalet 
2018. Butiken utanför Västerås kommer att ligga på 
Erikslund Shopping Center. Även här väntas 
varuhuset slå upp portarna under våren. 
 

Artikeln publicerades först på Femina. 
 

Gilla Residence på Facebook inredningsbutiker 
nyheter design 

 
© Residence<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. 
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan 
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/g9HLeaDa  

http://ret.nu/g9HLeaDa
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Åhléns outlet öppnar till våren 
Vestmanlands Läns Tidning. Publicerat i print 2017-11-30. Sektion: Nyheter.  

Sida: 8.  

Del: 1.  
 

VÄSTERÅS Under våren 2018 startar Åhléns ett helt nytt varuhuskoncept - Åhléns Outlet. Ett av 
två varuhus i landet öppnar på Erikslund. 
 
 
Genom outletkonceptet vill Åhléns möta upp nya konsumenttrender samt nå ut till nya målgrupper. 
 

Det nya konceptet kommer med ett tydligt prislöfte och erbjuder kunderna en spännande sortimentsmix 
för både dam, herr och barn till 30-70 procent lägre 
pris än rekommenderat pris på 
varumärkesprodukter. Kunden kommer att hitta 
etablerade varumärken såväl som nya och tillfälliga 
varumärken. 
 

Ny vd för Åhléns Outlet är Johan Sjöhagra som har 
en gedigen erfarenhet av detaljhandel från olika 
ledande befattningar inom Ica, Ikea och ÖoB. 
 

- Trender inom handeln visar att kunder i allt större 
utsträckning väljer att handla fler dyra produkter, 
men också fler billiga. 
 

Åhléns Outlet riktar sig till kunden som vill "fynda 
snyggt" och som letar efter prisvärda och 
spännande erbjudanden i en modern miljö. Till oss 
ska kunden vilja komma tillbaka ofta för att handla 
till sig själv, hemmet, familjen eller för att hitta en 
present, berättar Johan Sjöhagra i ett 
pressmeddelande. 
 
© Vestmanlands Läns Tidning eller artikelförfattaren. Utgivare: 
Daniel Nordström. Databasens namn: Daniel Nordström / 
Vestmanlands Läns Tidning / retriever-info.com<br>Alla artiklar 
är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras 
utanför den egna organisationen utan godkännande från 
Retriever eller den enskilde utgivaren. 
 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/5wLQtGmC  

http://ret.nu/5wLQtGmC
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Ny aktörer till Ingelsta 
FastighetsSverige. Publicerat på webb 2017-11-30 08:54.  
 

Åhléns Outlet och Systembolaget flyttar in i Ingelsta handelscentrum under 2018. Annons 
Utöver detta har RED även gjort klart med en ytterligare dagligvaruaktör på området. 
 
 
Planarbetet för denna etablering pågår och väntas 
stå klart under nästa år. RED har vidare även 
kontrakterat en ny snabbmatsaktör som kommer 
att bidra till att förstärka handelsplatsen och skapa 
ytterligare flöde och trafik till handelsplatsen. 
 

Området är nu uthyrt till 98 procent. 
 

- Axel Ohlsson 

 

axel@fastighetssverige.se 

 
© FastighetsSverige<br>Alla artiklar är skyddade av 
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna 
organisationen utan godkännande från Retriever eller den 
enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/LvaECV2l  

http://ret.nu/LvaECV2l
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Åhléns-outlet till Ingelsta 
FastighetsSverige. Publicerat på webb 2017-11-30 09:24.  
 

Åhléns Outlet och Systembolaget flyttar in på Ingelsta Handelsområde i Norrköping under 2018. 
 
 
Annons 

 

För ett drygt år sedan inledde RED arbetet med 
att utveckla Ingelsta Handelsområde samt arbeta 
för att eliminera de vakanser som under en längre 
tid färgat området. Vid den tidpunkten för tillträdet 
utgjorde vakansgraden cirka 30 procent av 
områdets uthyrningsbara ytor. På tolv månader 
har nu området uppnått en uthyrningsgrad om 98 
procent och RED slutförhandlar nu om den sista 
tillgängliga lokalen på området. 
 

Utöver detta har RED även gjort klart med en 
ytterligare dagligvaruaktör på området. 
Planarbetet för denna etablering pågår och väntas 
stå klart under nästa år. RED har vidare även 
kontrakterat en ny fastfoodaktör som kommer att 
bidra till att förstärka handelsplatsen och skapa 
ytterligare flöde och trafik till handelsplatsen. 
 

- Nicklas Tollesson 

 

nicklas@fastighetssverige.se 

 
© FastighetsSverige<br>Alla artiklar är skyddade av 
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna 
organisationen utan godkännande från Retriever eller den 
enskilde utgivaren. 
 

Se webartikeln på http://ret.nu/gBayDRaU  

http://ret.nu/gBayDRaU
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Åhléns Outlet till Västerås 
FastighetsSverige. Publicerat på webb 2017-12-01 09:11.  
 

G&K Blanks Fastigheter välkomnar Åhléns Outlet som ny hyresgäst i fastigheten Traversbanan 
på Erikslund i Västerås. Annons Åhléns Outlet öppnar under våren 2018. 
 
 

- Åhléns Outlet blir ett fint komplement till de 

befintliga aktörerna på platsen och det känns helt 

rätt att ta in ett nytt spännande varuhuskoncept. Vi 

ökar utbudet för kunden på handelsplatsen, 

samtidigt som vi erbjuder verksamheten ett 

fantastiskt skyltläge och placering i ett starkt 

handelsområde som Erikslund, säger Johan 

Carlberg, vd för G&K Blanks Fastigheter. 

 

Som grannar får Åhléns Outlet bland andra Willys, 

Jula och ÖoB som redan är etablerade på 

handelsplatsen. 

 

- Maria Olsson Äärlaht 

 

maria@lokalnytt.se 

 

© FastighetsSverige<br>Alla artiklar är skyddade av 

upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna 

organisationen utan godkännande från Retriever eller den 

enskilde utgivaren. 

 

Se webartikeln på http://ret.nu/RDeZfbdp 
 

  

 

http://ret.nu/RDeZfbdp

