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Vekst. Mens giganten 
Sandvika Storsenter 
opplevde nedgang 
første halvår, opplever 
det langt mindre 
Rykkinn senter en sterk 
økning. Og nå skal 
senteret utvide enda 
mer. 

– Vi har omsatt for rundt 4 mil-
lioner, noe som er en vekst på 
14,8 prosent første halvår. Det er 
vi veldig fornøyde med, sier leder 
for Match-butikken Torill Solberg 
til Rykkinn senters leder Anne Bir-
gitte Junge.

– Ombyggingen senteret har 
vært gjennom har gjort stedet til 
en trafikkmaskin for besøk, mener 
Solberg som er fra Skui. 

Tar markedsandeler
Og butikklederen i Match er ikke 
den eneste på Rykkinn senter som 
er fornøyd. 

Rykkinn senters 39 butikker, 
og tre spisesteder, omsatte før-
ste halvår i år for 201,7 millioner 
kroner. 

– Dette er en økning på 5,6 pro-
sent, noe som er vesentlig mer 
enn markedet for øvrig, bemerker 
senterleder Anne Birgitte Junge. 

– Vi registrerer at vi tar mar-
kedsandeler i tøff konkurranse, 
sier hun. 

Budstikka har tidligere omtalt 
halvårsomsetningen til Storsen-
teret. Senteret er en gigant og 
ingen banker Storsenteret på 
volum, men mer vekst er det tøf-
fere å få til. 

Første halvår var det nedgang i 
omsetningen på 1,6 prosent. Sen-

terdirektør Kathrine Ingerø pekte 
på sterkere konkurranse som vik-
tig forklaring. Også Trekanten og 
Holmen i Asker opplevde ned-
gang, med henholdsvis 1,2 og 1,1 
prosent. 
– Hva er oppskriften til Rykkinns 
vekst? 

– Det er ingen tvil om at utvi-
delsen og ombyggingen vi gjorde 
var helt riktig, mener Junge. 

Senteret var gjennom en kjem-

peombygging og ble reåpnet den 
6. november 2014. 

– Ombyggingen resulterte i 
flere butikker. Vi satset også vel-
dig på barnefamilier, sier Junge.

De bransjene som gjør det best 
er spesialbutikker og tjeneste og 
servicenæringen. 

Ny utvidelse 
Og nå har senteret fått smaken på 
utvidelser.

– Nylig fikk senteret godkjent 
planer om ytterligere utvidelse, 
sier Junge. 

– Vi skal utvide med 1.500 kva-
dratmeter i en av underetasjene 
her. Forhandlingene er ikke slutt-
ført så jeg kan ikke røpe navnet, 
men planen er at en ny og spen-
nende aktør skal flytte inn her ved 
nyttår, opplyser hun. 

Marit Helland

marit.helland@budstikka.no

Ombygging gir handelshopp på Rykkinn 

Lilleputt i sterk vekst

TRAFIKKMASKIN: – Ombyggingen senteret har vært igjennom har gjort stedet til en trafikkmaskin, mener butikkle-
der Torill Solberg i Match (til høyre). Her sammen med senterleder Anne Birgitte Junge.  FOTO: MARIT HELLAND

fakta

 ■ Rykkinn senter er eid av Scala Retail 
Property. Selskapet kjøpte Rykkinn 
senter fra Norgesgruppen rett før som-
meren i 2015. 

 ■ Senteret har 39 butikker, tre spiseste-
der, en helsefløy og et bibliotek.

 ■ Senteret var i 2013 og deler av 2014 
gjennom en større ombygging. 
Reåpningen var 6. november 2014. 

 ■ Rykkinn senters opprinnelig bygg 
ble reist for Kjøpmannsinstituttet 
i 1970 og ombygd til kjøpesenter i 
1986. Selskapet Coronado kjøpte 
bygget i 1989, og solgte det videre 
til Rykkinn Kjøpesenter ANS i 1991. 
Kjøpesenter Holding AS, (da en del 
av Norgesgruppen), kjøpte Rykkinn 
Kjøpsenter ANS i 1998. 

 Kilder: Scala Property, Rykkinn senter, 
Asker og Bærum leksikon

Dette er Rykkinn senter 
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Du finner oss på SANDVIKA STORSENTER, RYKKINN SENTER og TREKANTEN eller på enklereliv.no


