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Bygget av Maxi ICA Stormarknad startskottet för nytt 
handelscentrum och ny stadsdel i södra Häggvik  

Den 3 februari tas första spadtaget för en ny butik på över 10 000 kvm för Maxi 
ICA Stormarknad i Häggvik, södra Sollentuna. Detta blir också startskottet för 
AP Fastigheters omfattande utvecklingsarbete av södra Häggvik i samarbete 
med Sollentuna kommun och andra fastighetsägare i området.  

Södra Häggvik har ett geografiskt perfekt läge vid E4:an och Norrortsleden till E18 
och intresset för etablering bland handlare är mycket stort. Först ut är Maxi ICA 
Stormarknad som öppnar i november 2006.  

– Maxi ICA Stormarknad, med sina 10 000 kvm butiksyta, kommer att bli en bra 
publikmagnet och ett viktigt led för att göra Häggvik till ett av norra Stockholms mest 
intressanta handelsområden, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter.  
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AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 30,5 
miljarder kronor per den 30 september 2005. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och 
bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. 70 procent av 
fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholms-
områden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Positionen i Värtahamnen och 
Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter men också kontorsfastigheter i 
cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller 
även centralt belägna kommersiella fastigheter och Uppsala Science Park.  
 
Mer information om AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se. 
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