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NYÖPPNAT

Ständigt nya butiker, nya 
koncept, fler restauranger 
och gator som plötsligt lever 
upp efter att ha varit sten-
döda. Det kan vara svårt att 
hänga med, men låt oss för-
söka.  

Vi börjar på S:t Eriksgatan 
och Daglivs där vd:n Mickey 
Lindberg möter upp bakom 
plastskynkena som spärrar av 
det som ska bli en saluhall 
med start på torsdag. 

– När vi frågat våra kunder 
vad man vill ha är saluhall 
nummer ett eftersom det inte 
funnits på Kungsholmen. 
Man vill ha det personliga 
mötet och få kontakt med 
personalen, det märker man 
också även i mindre butiker. 
Många satsar på försäljning 
över disk, säger Mickey Lind-
berg.

Allt klart till påsk
Saluhallen består av femtio 
meter manuella diskar på 370 
kvadrat där färsk fisk, ost, 
delikatesser, färdiglagat och 
chark kommer erbjudas. I 
påsk ska all renovering vara 
klar i butiken, både på under- 
och övervåningen.  

– Är det snickare kvar här 
då som inte ska handla släng-
er jag ut dom, säger Mickey 
och skrattar.  

Vi förflyttar oss några 
hundra meter bort till Iskris-
tallen, det nybyggda kvarteret 
mittemot Marriott-hotellet. 
Den här delen av Drottning-
holmsvägen har varit av-
stängd rätt länge och det är 
en skön känsla att äntligen få 
promenera på den breda 

trottoaren. Här fi nner vi fl era 
nya verksamheter så som 
Cutie Nails som drivs och ägs 
av kinesen Lin Lu. Bortsett 
från bra kinesisk mat tyckte 
han att det fattades ett schyst 
nagelspa i stan. Dessutom 
har Café Solsidan dragit 
i gång, liksom en kemtvätt. Så 
småningom ska Waynes Cof-
fee öppna i hörnlokalen 
Drottningholmsvägen/Ma-
riebergsgatan. 

Bara svart och vitt
För en tid sedan startade 
också Pernilla Engström nytt. 
Platsen: Kungsholmsgatan. 
Konceptet: inredningsprylar, 
mat, godis, väskor, accessoa-
rer och kontorsmaterial – i 
svart och vitt. 

– För mig är inte svart och 
vitt en trend, det är inte ”här 
och nu”. Svart och vitt är helt 
tidlöst, säger Pernilla Eng-
ström, själv boende på Stora 
Essingen. 

Där har också hon fått ett 
tillskott i och med premiären 
av livsstilsbutiken ”Detaljeri-
an” på Stenkullavägen. Inred-
ningsgrejer, kläder, smycken, 
barnleksaker och delikatesser. 
I lokalen fi nns också ett litet 
kafé. På Lindhagensgatan 79 
har Libanon tagit över efter 
Indien.  Ny meze-restaurang 
signerad ”Gabriel”. 

Inte nöjd? Se här till höger 
efter mer nyöppnat. 

Tomasz Pozar 
08-545 870 86

tomasz.pozar@direktpress.se

! ! Ny saluhall invigs nästa vecka. 
Dessutom har Drottningholmsvägen 
fått ett tillskott med kafé, nagelstu-
dio och kemtvätt medan Kungs-
holmsgatan blivit svartvitare, utan 
att för den delen vara färglös. 

Här är Kungsholmens nykomlingar

”När vi frågat våra 
kunder vad man 
vill ha är saluhall 

nummer ett”

MERA  Nyöppnat på Kungsholmen
 ! BYE BUY BLUE, Hornsbergs strand 

69. Butik med bland annat barnkläder, 
premiär nu på lördag 24 november

 ! DAGLIVS SALUHALL, invigs på tors-
dag den 29 november. Femtio meter 
manuella diskar. 

 ! SILVERSMEDJAN på Svarvargatan 12 
öppnar ett showroom på ovanvåning-
en på torsdag den 29 november, öp-
pet hus från klockan 18.

 ! DROTTNINGHOLMSVÄGEN (kv. Iskris-
tallen) Cutie Nails, Café Solsidan och 
ny kemtvätt är i gång och på ingång 

bland annat Waynes Coffee i hörnlo-
kalen Drottningholmsvägen/Marie-
bergsgatan.  

 ! GABRIELS MEZE-BAR, Lindhagensga-
tan 79. Libanon har tagit över efter 
Indien. 

 ! CAFE MINDJO, Hornsbergs strand 
61. Nytt häng längs vattnet. 

 ! DETALJERIAN, Stenkullavägen 63, Sto-
ra Essingen. Andra veckan i november 
öppnade den nya livsstilsbutiken. 

 ! SVARTVITA RUM, Kungsholmsgatan 
18. Allt är svart eller vitt. 

 ! DA MATTEO, Fridhemsgatan 43. Nytt 
kafé inrymt hos Grandpa.

 ! BALLBREAKER, Lindhagensgatan 
114. Bowling, biljard, simulatorer, bar 
och restaurang.

 ! SUBWAY, Hantverkargatan 33. An-
dra butiken på Kungsholmen. 

 ! HANTVERKARNAS HUS, Hantverkar-
gatan 47. Flyttat från Kungsholms-
torg.  

 ! SUSHI YAMA, Västermalmsgallerian. 
Tog över fi kets plats bredvid Ica Su-
permarket. 

Ballbreaker. Cutie Nails. Gabriels meze-bar.

Café Solsidan. Svartvita rum.

MÖTESPLATS. Mickey Lindberg, VD för Daglivs, vi-
sar runt i det som ska bli den nya saluhallen, med 
kollegan Anna bakom charken. FOTO: KIKI BEIJE

Öppettider:
Mån–fre 10–18

Lör 11–15

Gäller t.o.m. 1 december


