
 
Nu skärps konkurrensen inom gränshandeln ytterligare. 
Värmland har de sista två åren tagit marknadsandelar av 
gränshandeln. Det verkar som om tendensen håller i sig. 
Under Q1 ökade omsättningen i Edas största köpcentrum 
med +30%. Eda kommun hade den näst snabbaste 
tillväxten i landet under 2007 av landets 72 
arbetsmarknadsregioner. Strömstad kom först på 20:e 
plats. Eda klättrade också upp på 5:e platsen bland de 
restaurangtätaste kommunerna i förhållande till 
invånartalet. 

Rangordning 2006 
Kommun 

Restaurangmsättning 
/ invånare

MALUNG               23 819
STRÖMSTAD            17 784
ÅRE                  16 022
STOCKHOLM   
         14 621
EDA                  12 434
SOTENÄS              11 315
SIGTUNA              10 323
VADSTENA             9 748
BÅSTAD               9 643
SOLNA                9 542
TANUM                9 141
BORGHOLM             9 126
GÖTEBORG             8 857
MALMÖ                7 780
LYSEKIL              7 049

 
Thon vill bygga ut köpcentret i CHARLOTTENBERG: 
Växer med 5 300 kvm till 36 000 kvm 
31 000 kvadratmeter räcker inte. Olav Thon-gruppen vill bygga ut dagens 
köpcenter med ytterligare 5 300 kvadratmeter åt söder mot 
Charlottenbergsvägen. 240 p-platser skulle då försvinna, men istället byggs 300 
nya på andra sidan gatan vid gamla LBC-tomten.  
– Som det ser ut handlar det om en tillbyggnad på 5 300 kvadratmeter. Men vi är 
helt i startfasen och ingenting är ännu beslutat. Inte heller hur det hela ska se ut. 
Vi vill komplettera dagens shoppingcenter med ett antal koncept som inte finns 
där och har inlett en dialog med några kedjor och utbyggnaden förutsätter att vi 
hittar en rätt mix. 
Kommunchefen Bosse Nilsson är förstås nöjd med Olav Thon-gruppens planer. 



– Vi ser väldigt positivt på dem och att det är sådan stor efterfrågan på 
butikslokaler ger oss ett kvitto på att vi att vi satsat rätt när det gäller handeln. 
Ännu fler butiker betyder ytterligare ett antal nya jobb och det lär leda till ökad 
inflyttning till Eda kommun. 
– Vi sitter nu och planerar nya lägenheter både på Muraråsen i Charlottenberg 
och på Åsen i Åmotfors, säger Bosse Nilsson. 
NWT Christer Wik Publicerad: 2008-04-09 06:25 
– Vi har en fantastisk utveckling med en 30-procentig ökning av omsättningen 
det första kvartalet i år, säger Helene Rödseth som är centrumchef för 
Thongruppens köpcentrum i Charlottenberg och Töcksfors, till Dagens Industri. 
I oktober 2006 öppnade köpcenrumet i Charlottenberg och första året låg 
omsättningen på 957 miljoner kronor. Besökarantalet var 2,2 miljoner och 80 
procent av kunderna var norrmän. 
Gränskommuner i topp för tillväxt 

Plac 
storlek FA-namn 

Plac 
tillväxttakt 
2007 

Tillväxt 
realt 
2006-
2007 (1 
år) 

Tillväxt 
realt 
2005-
2007 (2 
år) 

Tillväxt 
realt 
2004-
2007 3 
år 

Tillväxt 
realt 
2003-
2007 4 
år 

35 Haparanda .1 8,7 18,8 22,3 25,5
45 Eda .2 6,2 10,7 11,8 14,0
62 Storuman .3 6,1 10,2 14,9 16,8
38 Skellefteå .4 6,0 10,7 15,4 18,7
63 Överkalix .5 5,9 13,7 17,6 14,4
36 Kiruna .6 5,7 14,6 21,4 24,6
46 Västervik .7 5,6 8,9 8,5 10,7
52 Härjedalen .8 5,4 5,5 8,0 10,3
5 Malmö .9 5,3 10,7 14,8 17,8
1 Stockholm .10 5,3 10,8 13,9 15,8
7 Halmstad .11 5,2 9,5 13,6 17,1

51 Söderhamn .12 5,2 8,2 10,4 11,7
23 Oskarshamn .13 5,2 7,9 9,4 11,8
19 Nyköping .14 5,1 9,1 11,9 13,7
10 Borås .15 5,1 8,6 12,3 15,3
68 Jokkmokk .16 5,0 7,7 12,6 15,8
2 Göteborg .17 5,0 9,5 14,1 17,3

 
2008-04-08 19:23 Gränshandel skapar förutsättningar för tillväxt, visar 
tidningen Affärsvärldens tillväxtliga för landets kommuner. Eda i Värmland 
är ny tvåa, tack vare norrmännen. Haparanda toppar ligan för andra året i rad. 



Privata Affärer 2008-04-08 19:37 Gränshandel skapar förutsättningar för 
tillväxt, visar Affärsvärldens tillväxtliga. Haparanda toppar ligan för andra året i 
rad. Orsaken är suget som etableringen av Ikea skapat. Eda i Värmland är ny 
tvåa. Åttio procent av de 2,3 miljoner kunder som besökte Charlottenbergs 
shoppingcentrum i Eda under förra året var norrmän. Centrumet, ägt av 
norrmannen Olav Thon, öppnade i oktober 2006, då Eda hamnade på omkring 
tjugonde plats i Affärsvärldens tillväxtliga. 
Att Haparanda toppar ligan för andra året i rad är unikt. Det har ingen annan 
kommun lyckats med sedan tidningens mätningar startade för tio år sedan. 
Orsaken är det jättelika suget som etableringen av Ikea i slutet av 2006 skapade. 
Sedan dess har affärskedjor i långa rader sökt sig till Haparanda och dess 
systerstad Torneå i Finland. 
Den region som klättrat mest (61 placeringar) i tillväxtligan 2007 är Härjedalen, 
som nu ligger på åttonde plats. Förklaringen är bland annat stora investeringar i 
skidorterna Funäsdalen, Lofsdalen och Vemdalen. 
Även Storuman och Skellefteå har klättrat brant (25 respektive 13 placeringar). 
Storuman i Västerbotten ligger nu trea i tillväxtligan, mycket tack vare 
satsningar på skidorter som Hemavan och Tärnaby. 
Skellefteå ligger fyra i tillväxtligan 2007. Förklaringen är bland annat 
investeringar i Bolidens smältverk i Rönnskär. 
Malmö är bäst bland storstäderna, med en niondeplacering, följt av Stockholm 
på tionde plats. Göteborg hamnar på 17:e plats 2007. 
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