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ARWIDSRO FÖRVÄRVAR 
HANDELSFASTIGHET VID VÄRMDÖ CENTRUM 
FÖR ETABLERING AV STOCKHOLMS FÖRSTA 
EKO-BUTIK

Arwidsro förvärvar fastigheten Ösby 1:229 i Värmdö kommun av 
Brisak Holding AB till överenskommet fastighetsvärde om 82 mkr. 
Fastigheten är en handelsfastighet vid Värmdö Köpcentrum, i vilken 
varuhuset Brisak huserat sedan 1998. Brisak skapades av bröderna 
Isaksson på 70-talet som sedan dess bedrivit en växande 
verksamhet. Efter framgångsrika decennium har bröderna nu beslutat 
att pensionera sig, varför lokalerna kommer att tomställas under 
våren 2022.

Arwidsro påbörjar vid tillträdet projektet att bygga ut och anpassa fastigheten för 
EKO-Gruppens koncept, vilket bland annat innebär tillbyggnad av butiksyta och 
höglager. Vid färdigställande kommer den uthyrningsbara arean att uppgå till cirka 
9 000 kvm. Byggnaden kommer att miljöcertifieras i enlighet med Arwidsros gröna 
ramverk. Projektet estimeras pågå under 11 månader med uppskattat 
butiksöppnande av EKO-Gruppen i mars 2023. Arwidsro och EKO-Gruppen har 
tecknat ett 10-årigt hyresavtal. Hyresvärdet vid färdigställande inklusive lagerlokal, 
som hyrs ut till annan part, estimeras till 10,4 mkr.

- Det känns verkligen bra att utöka vårt samarbete med EKO-Gruppen, från deras 
första etablering någonsin i Fjälkinge, Kristianstad och nu även deras första 
etablering i Stockholm. Likt de flesta andra som är uppvuxna i närområdet har jag en 
nostalgisk relation till Brisak-butiken som i princip har kommit att bli en institution 
på orten. Det känns därför jättekul att kunna bygga vidare på det som bröderna 
Isaksson har skapat men i en ny kostym som kommer att lyfta hela närområdet, 
säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig Arwidsro.

Tillträdesdagen är preliminärt 1 februari 2022 men är dynamisk och sätts till fem 
bankdagar efter att Värmdö kommuns förhandsbesked avseende utbyggnationen 
vunnit laga kraft. Kommunen tog upp ärendet den 7 december 2021 och meddelade 
beslutet 15 december 2021.
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- Vi tycker det är jätteroligt att få vår första men förhoppningsvis inte sista 
etablering i huvudstaden. Vi på Eko är tacksamma att gänget från Arwidsro jobbat 
hårt för att ro detta i hamn, vi tror hårt på detta läge då det redan är ett etablerat 
läge i ett starkt handelsområde, säger Ted Berggren, VD EKO Stormarknad.

Handelsplatsen Värmdö köpcentrum är en av Stockholms mest välbesökta 
handelsplatser, strategiskt belägen utmed väg 222 mellan Stockholms innerstad och 
Värmdö. Handelsområdet är den dagliga hubben för mat, kläder och inredning men 
även den sista stora livbojen på väg ut mot äventyr bland vikar och vass i 
Stockholms skärgård. I området finns dagligvaruhandel med välkända aktörer som 
Ica Maxi, Willys, Lidl och Systembolaget. Omkring ligger kontor, gym och företag 
som erbjuder tjänster inom vård och hälsa, bl.a. vårdcentral, tandläkarpraktik och 
fotvård.

Arwidsro biträddes av TM & Partners. Brisak företräddes av Jan Börjesson hos 
Kommersiella Fastigheter och Joakim Sundqvist hos ASTRA Advokatbyrå.

KONTAKT VD

Peter Zonabend, VD, 070-496 32 78, peter.zonabend@arwidsro.se

OM ARWIDSRO

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må 
bra. Vi skapar bestående livsmiljöer. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i 
den framtid som vi värnar om.
Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se 
helheten och drivs av fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre 
kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Denna information är sådan information som Arwidsro Fastighets AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-17 10:
15 CET.
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BIFOGADE FILER

Arwidsro förvärvar handelsfastighet vid Värmdö Centrum för etablering av 
Stockholms första EKO-butik

https://storage.mfn.se/174e353d-5db2-4ca3-803b-798d7284dbb2/arwidsro-forvarvar-handelsfastighet-vid-varmdo-centrum-for-etablering-av-stockholms-forsta-eko-butik.pdf
https://storage.mfn.se/174e353d-5db2-4ca3-803b-798d7284dbb2/arwidsro-forvarvar-handelsfastighet-vid-varmdo-centrum-for-etablering-av-stockholms-forsta-eko-butik.pdf

