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Ny City Gross i Hässleholm med utbildningsnav för Bergendahls
Food
Det är nu klart att Bergendahls etablerar City Gross på Grönängsplan i Hässleholm. Byggstart äger rum vid
årsskiftet och invigning är planerad till julen 2013. Butikens 7 000 kvm kommer även att inrymma stora
lokaler för utbildning av butikspersonal från hela Sverige.
City Gross Hässleholm ingår i en stark satsning på tillväxt framöver. Fem nya City Gross skall
etableras t o m 2014. De fem nya butikerna förväntas tillföra 1,2 mrd kr i årlig omsättning och bidrar
till att befästa kedjan som svensk dagligvaruhandels snabbväxare.
Parallellt med de nya butikerna genomförs en storsatsning på bakomliggande led i form logistik och
inköp, samt har under innevarande år en kvarts miljard kronor Bergendahls Food investerats i
utveckling och utbyggnad av 22 befintliga City Gross. Bl a har butikerna anpassats till ett nytt kundvarv
för ökad kundnytta, manuella fisk- och delidiskar samt bagerier installerats, nya frukt- &
gröntavdelningar utvecklats samt nya specialavdelningar med ett nytt sortiment installerats.
– Vi har de mest nöjda kunderna inom svensk dagligvaruhandel och investerar nu för att ge
ännu fler konsumenter tillgång till det City Gross står för, säger Peter Lund, VD
Bergendahls Food.
Familjeägda Bergendahls Food äger och driver City Gross, landets fjärde största och snabbast
växande dagligvarukedja med 33 butiker. Utöver att erbjuda prisvärd mat och valfrihet med
svensk dagligvaruhandels bredaste utbud är en viktig framgångsfaktor för City Gross satsningen
på att hantera svenskt kvalitetskött i butik. City Gross utsågs i november i branschens mest
trovärdiga undersökning av SKI till det svenska dagligvaruföretag som har de nöjdaste
kunderna.
Bergendahls startades 1922 av Mikael Bergendahl i Hässleholm. Idag är verksamheten en av
landets fem största svenskägda familjeföretag och det hundraandra största företaget (enl
Veckans Affärer).
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Bergendahl Food AB (kortnamnet är Bergendahls Food med genitiv-s) är ett detaljhandelsföretag inom dagligvarubranschen.
Företaget har 2 500 anställda och omsätter i år 10 miljarder kronor. Utöver drift av de egna koncepten City Gross och EKO
levererar företaget dagligvaror till 135 fristående butiker inom bl a konceptet Matöppet och Den svenska matrebellen.
Bergendahls Food är ett dotterbolag till handelshuset Bergendahl & Son AB, som ägs av familjen Bergendahl Mylonopoulos i
tredje och fjärde generationen. 2012 är det 90 år sedan Mikael Bergendahl startade verksamheten. Under moderbolaget
finns utöver Bergendahls Food även Bergendahl Home Deco AB (Granit, DUKA) och Bergendahl Fashion AB (Glitter).

