Protester mot Ikea – varuhus täcker kvarter | Nyheter | Expressen

30/06/14 10:49

LOGGA IN
Varför kramar S kapitalet?
Läs fler krönikor av Anna Dahlberg
BERÄTTANDE SOM BERÖR

Måndag 30 juni 2014
START

NÖJE

TIDNINGEN

SPORT

EXPRESSEN.TV

KULTUR

Skriv ut text

LEDARE

VÄDER

A TILL Ö

Sök på Expressen.se

SÖK

Här är veckans mest delade klipp

Storlek på text:

Flickan sjunger barnsånger då får familjens hund feeling
En liten och en stor - se den oväntade duon

Se senaste
förstasidorna

MEST SETT I DAG
Filmar när blixten slår
ner på Bråvalla

Gefällt mir

TIPSA PÅ 71717

ANNONS:

FÅ
10
PROVA
UPP
APPEN

SPIN

19
450
SURFPLAT

IPÅBONUS
THE
&
MOB

Rishögen glassar längs

51.613

gatan
Förstasidan
Avslöjar
Allt om bilar
Allt om mode
Allt om resor
Auktioner
Bar & politik
Bloggar
Debatt
Digital livsstil
Din hund
Dokument
Ekonomi
Expressen rättar
Expressen.tv
Extra
Fotboll
Free Dawit
Hockey
Horoskop
Hälsoliv
Inloggad
Interaktivt
Korsordsvinnare
Kultur
Krönikörer
Ledare
Leva & bo
Mobilt
Mitt kök
Musik
Nöje
Podcast
Poker
Sanktan
Sport
Testa dig själv
Trav
Tv-tablå
Val 2014
Väder
Allt om shopping
Casino
Erbjudanden
Prenumerera
Sex, kärlek och

1/2
Ingvar Kamprad, herr Ikea-själv, grundare till varuhuset. Fotograf:Fotograf Mats Samuelsson

Protester mot Ikea –
varuhus täcker kvarter
HAMBURG. Ikea vill komma närmare sina kunder. I Hamburg görs ett
försök med ett cityvaruhus. Men satsningen har kantats av protester och
fick lösas i en folkomröstning.
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På måndag öppnar Ikea sin tredje filial i Hamburg. Det blir möbeljättens första varuhus
med fullt sortiment inne i en stad. Med åtta våningar och 18 000 kvadratmeter butiksyta
sträcker sig byggnaden över ett helt kvarter.
– Vi testar något nytt som är intressant för storstadsregioner. Det är en ideal plats
med bra förbindelser så vi hoppas nå nya kunder som bor i stan utan bil, säger Simone
Settergren på Ikea Tyskland.
Ikea har investerat över 700 miljoner kronor i projektet. Ett normalt varuhus kostar
omkring 450 miljoner.
– Vi testar det, samlar erfarenheter och ser vad vi kan lära oss för att införa det på
andra varuhus, säger Simone Settergren.

Cykla hem med Billy

Även i Stockholm finns planer på ett liknande cityvaruhus i den nya stadsdelen
Söderstaden.
– Vi har skrivit ett intentionsavtal med Stockholm stad. Det ger oss möjlighet att
utreda men det är en lång process som just har börjat, säger Anna Pilkron Godden,
pressansvarig på Ikea.
Satsningarna på stadsnära Ikea-varuhus har kritiserats i både Sverige och Tyskland
då de befaras leda till trafikkaos. För att lugna oroliga grannar tog Ikea fram nya
transportkoncept i Hamburg.
– Vi erbjuder flera nya sätt att få hem möblerna. Bland annat med cykelbud och
kunderna kan låna lastcyklar med extra vagnar, säger Simone Settergren.
Förhoppningen är att hälften av kunderna ska komma med tunnelbana och buss.

Konstnärer protesterade
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– När gatan byggdes på 1970-talet var det Europas modernaste shoppingstråk. Men
sedan tio år tillbaka har det varit helt dött, säger Klaus-Peter Sydow som driver en
resebyrå.
Tillsammans med andra butiker grundade han ett initiativ för att stödja Ikea. Det var
ett svar på protester från 130 konstnärer som hade sina ateljéer på platsen där Ikea nu
öppnar. Konstnärerna drev en högljudd kampanj mot varuhuset som tog upp allt från
arbetsmiljö till att Ikea kokar kräftor levande vid kräftskivor.
Frågan fick till slut lösas i en lokal folkomröstning.
– 77 procent röstade för Ikea och vi är glada för det. Vi trodde länge att vi måste
stänga men nu är det liv på gatan igen, säger Klaus-Peter Sydow.
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Varuhuset har också skapat 250 välbehövliga jobb i kvarteret där 15 procent får
socialbidrag. Men kritiken har inte försvunnit helt.
– Det är för stort och jag tror inte vi tjänar på det. Det blir svårt för små butiker och
restauranger eftersom Ikea erbjuder allting, säger Senka Hasanovich som är uppvuxen
i kvarteret.
Andra på gatan är mer försiktigt positiva.
– Till skillnad från andra handlare bor jag här. Det är ju lite ovant med Ikea som
granne, säger Florian Kröger som driver en kaffe- och vinbutik i fjärde generation.
– På det stora hela är jag positiv. Ikea blir en magnet, men jag hoppas vi mindre
butiker blir kvar och att det inte bara blir stora kedjor.
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