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Annika Sjöberg är centrumchef för 
Familia. Därmed har hon det över-
gripande ansvaret för köpcentrets 
förvaltning, marknadsföring och 
resultat. 

– Du har utbildat dig i USA, bland annat 
arbetat med McDonalds första etablering 
i Helsingborg och varit projektledare för 
Helsingborgs stadsförnyelse – ett arbete 
som ledde till att Helsingborg fick priset 
Årets stadskärna 2003. Vad lockade med 
jobbet som centrumchef för Familia?

– Det är jätteroligt att vara med från bör-
jan, att sätta sig bakom ratten och sätta sin 
egen prägel på organisationen. För mig är 
det enbart inspirerande att inte ha fasta 
rutiner att luta sig mot. Jag trivs bäst i ett 
högt tempo och älskar därför att gå till 
mitt jobb. Sedan kan jag ta med mig mina 
tidigare erfarenheter – ett köpcentrum, 
liksom en restaurang eller stadskärna 
handlar i mycket om att marknadsföra en 
handelsplats.

– Du är ny inom Steen & Strøm Sverige 
AB, hur ser du på företaget?

– Steen & Strøm är den mest fantastiska 
organisation jag jobbat i med sympatiska 
medarbetare, luft i organisationen och fan-
tastisk stämning. Jag känner mig oerhört 
privilegierad över att få jobba i ett sådant 
expansivt företag med goda resurser att ut-
veckla verksamheten. Till min goda hjälp i 
ledningen för Familia har jag administratör 

Marika Sprinzl och drifttekniker Roger Ols-
son.

– Varför är Hyllinge Storcenter en bra eta-
bleringsplats?

– Det är sedan några år väl etablerat som han-
delsplats, inkluderat Sveriges största daglig-
varubutik. Familia, med ett brett sortiment 
av sällanköpsvaror, kommer att mycket väl 
komplettera det utbud som finns idag i Hyl-

linge Storcenter. Hyllinge ligger även bra 
till med goda kommunikationer. Det bor 
exempelvis 1,2 miljoner människor inom 
en timmes bilresa från oss.     

– Varför namnet Familia?

– Det är enkelt – vi riktar oss framför 
allt till barnfamiljer. Vi ska vara Sveriges 
barnvänligaste köpcenter. Det kommer 
våra kunder att märka på flera sätt; från 
unika lekland till avskilda amningsrum. 
Jag är själv mamma till en treåring så 
jag vet hur frustrerande det kan vara att 
handla på ställen där man hela tiden kän-
ner sig i vägen. Var ambition är att alla 
60 butiker på Familia ska ha något att er-
bjuda barnen. 

– Vad önskar du mest nu?

– Att så många som möjligt upptäcker Fa-
milias fördelar.

Sveriges barnvänligaste köpcentrum

           Vår ambition 
är att alla 60 butiker 
på Familia ska ha 
något att erbjuda 
barnen. 

Peab har varit totalentreprenör för Fami-
lia. Högt tempo och kontinuerliga föränd-
ringar för butiksanpassningar har inte va-
rit några problem.

– Med gemensamma krafter har vi löst 
allt, förklarar platschef Lars Kronvall.

Varför ändra ett vinande koncept? Steen 
& Strøm Sverige AB har tidigare haft goda 
erfarenheter av Peab som ansvarig totalen-

treprenör vid ex-
empelvis köpcen-
trumen Västra 
Torp i Uddevall, 
Etage i Trollhät-
tan och Allum i 
Partille. 

– Vi är glada 
att vi har fått fort-
satt förtroende av 
Steen & Strøm 
för att bygga de-
ras senaste eta-
blering. Det här 
är naturligtvis 
ett stort projekt 
för Peab Bygg 
Helsingborg och 

motsvarar cirka 20 procent av hela vår årsom-
sättning, säger arbetschef Kjell Olsson.

Peab har, när det varit som intensivast un-
der våren, dagligen haft 80 personer engage-
rade i bygget inkluderat underleverantörer.

Högt marknadsförtroende för Peab
I samma stund som uppdraget i Hyllinge är 
slutfört ger sig Peabs huvudstyrka till Båstad 
för att bygga en helt ny tenniscentercourt, in-
kluderat ny läktare med hotell, konferenscen-
ter och parkeringsgarage. Även en helt ny 
bana ett kommer att byggas av Peab i samma 
klass som centercourten.

– Till nästa års tennisvecka skall allt vara 
klart. Det är ett projekt om cirka 150 miljoner 
kronor. Dessutom bygger vi också mycket bo-
städer i regionen. Vi har mycket uppdrag just 
nu och det ser fortsatt bra ut inför framtiden 
för Peab. 

Platschef Lars Kronvall och arbetschef Kjell Olsson är nöjda efter avslutat arbete. Peab har 
åter levererat en färdig och slutbesiktigad fastighet på utsatt tid.

Peab levererade Familia på utsatt tid

info@peab.se  •  www.peab.se

Fakta:

Peab är ett av Nordens ledande företag 
inom bygg och anläggning. Koncernen 
bedriver verksamhet främst i Sverige 
men även i Norge och Finland. I Sverige 
är Peab rikstäckande med kontor från 
Kiruna i norr till Ystad i söder, i Norge 
är verksamheten koncentrerad till Oslo-
regionen och i Finland till Helsingfors-
regionen samt södra Österbotten. Dess-
utom ingår, huvudsakligen i Sverige, 
kompletterande byggrelaterade industri-
företag inom fabriksbetong, betongpro-
dukter och prefab, berg och grus, trans-
porter, tillverkning och beläggning av 
asfalt samt maskin- och kranuthyrning. 
Koncernen har en omsättning överstigan-
de 25 miljarder kronor och har ca 11 000 
anställda. Som det tredje största svenska 
företaget i branschen åtar sig Peab alla 
sorters bygg- och anläggningsarbeten. 
Med ett decentraliserat beslutsfattande 
kan vi vara den lokala entreprenören 
nära kunden med den stora koncernens 
möjligheter.

    Vi har 
mycket upp-
drag just nu 
och det ser 
fortsatt 
bra ut inför 
framtiden
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” Det stora byggetFamilias byggprocess går i mål
– nu öppnas portarna i Hyllinge
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