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sTOLT: Lillestrøm Torv skal i løpet av vinteren løftes til nye høyder. Senterleder Hege Andreassen viser stolt fram etasjen som allerede har gjennomgått en forvandling.
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lillestRØm: DNB 
Næringseiendom 
investerer et hemme-
lig antall millioner 
kroner på å totalreno-
vere Lillestrøm Torv. 
Nå begynner det 
endelig å ta form.
AleksAnder HømAnberg
aleksander.homanberg@rb.no
454 75 536

De nye eierne lovet store planer 

for Lillestrøm Torv da de tok 
over. Tirsdag kunne endelig 
senterledelsen vise resultatet 
av åtte måneders arbeid.

– Vi ønsker å fornye oss og 
være i tråd med tiden. Blant an-
net ønsker vi svært gjerne å nå 
ut til den yngre målgruppen – 
gjerne unge voksne med barn, 
sier en strålende fornøyd sen-
terleder Hege Andreassen.

– en opplevelse
Sammen med arkitekt Cathrine 
Børresen Østerberg i Mellbye 

Arkitektur Interør AS og pro-
sjektsjef Bjørn Moen i DNB Næ-
ringseiendom AS, kunne de 
tirsdag presentere en smakebit 
på hvordan senteret til slutt blir 
seende ut.

– Vi har skapt et konsept for 
Lillestrøm Torv som skal gjøre 
et besøk her til en opplevelse. 
Tanken har vært å ta med litt av 
den eksklusive hotellfølelsen 
inn i senteret, sier Børresen 
Østerberg. 

Selv ble hun overveldet da 
hun så resultatet på mandag:

– Jeg kom inn og bare «wow», 
det var helt fantastisk moro å se 
ideene våre bli til virkelighet.

store forventninger
Kort tid etter at DNB Næringsei-

endom overtok Lillestrøm Torv 
var den nye senterledelsen ute i 
lokalene for å se hva som måtte 
gjøres. Da ble de tatt til side av 
noen av de faste kundene.

– Vi fikk klar beskjed om hva 
som måtte gjøres og hvilke øn-
sker de hadde. Da forsto vi hvil-
ke store forventninger innbyg-
gerne i Lillestrøm har til oss, 
forteller Moen.

Andreassen bekrefter histori-
en og forteller at hun gleder seg 
til å kunne vise fram det nyop-
pussede senteret på nyåret.

Presenterer nye lillestrøm torv
nytt: Arkitekt Cathrine Børresen Østerberg, prosjektsjef Bjørn Moen og senterleder Hege Andreassen ser konturene av hvordan det nye senteret blir seende ut.  
 alle Foto: tom GUstaVsen

Fakta
 ■ I desember kjøpte DNB Scandinavian 
Property Fund Lillestrøm Torv for 800 
millioner kroner.

 ■ Allerede i januar fortalte senterleder 
Hege Andreassen at de hadde store 
planer for senteret.

 ■ Den siste tiden har arbeidet med å 
renovere kjøpesenteret blitt satt i gang.

 ■ Ifølge ledelsen er det snakkk om 
betydelige investeringer på mange 
millioner kroner.

" 
Tanken har vært 
å ta med litt av 
den eksklusive 

hotellfølelsen inn i sente-
ret
CathRine BØRResen ØsteRBeRG
Arkitekt
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Presenterer nye lillestrøm torv
– Den gamle delen er planlagt 

ferdig renovert i november, så 
tar vi en pause for å legge til ret-
te for julehandelen. Etter nyttår 
begynner vi på den nye delen 
og har ambisjoner om å være 
ferdig med hele senteret inn-
vendig til påske.

– trygge på konseptet
I første etasje av den gamle de-
len av senteret er man nå nær-
mest ferdig med å oppgradere 
fasilitetene.

For dem som er kjent på Lil-

lestrøm Torv vil de merke stor 
forandring. Her er det nå pus-
sede åttekantede messingpla-
ter og matchende lamper i eik 
samt moderne farger som står i 
stil. – Vi er veldig trygge på at vi 
har valgt rett og at vi vil lykkes, 
sier Andreassen, mens hun tit-
ter bort på Børresen Østerberg.

For å være minst mulig i vei-
en for den daglige driften av 
senteret blir renoveringsarbei-
det utført om natta. Det skaper 
mye planlegging for å få dette 
til å fungere knirkefritt.

– Det er nok mellom 10–15 
personer fra totalentreprenør 
Pro Totalbygg hver natt som 
sørger for at kundene og butik-
kene skal merke minst mulig til 
jobben og forandringene som 
blir gjort. Det er nesten som et 
stort puslespill som må legges 
hver natt, sier Moen.

nyåpning i oktober
Selv om det nå står flere lokaler 
ledige, nærmest lover senterle-
deren at de vil bli fylt opp. 
– I oktober åpner Rituals, i til-

legg flytter både Glød og Prin-
cess til større lokaler. Samtidig 
utvider Boys of Europe. Vi har 
også flere spennende aktører 
som vi nå jobber med.

– Venter de på at senteret 
skal være ferdig renovert?

– Det er nok noen som venter 
og ser hvordan det skal bli, men 
det er ikke sikkert at det er så 
lurt, svarer Andreassen.

– De som sitter på gjerdet og 
venter, kan nok få seg en over-
raskelse når senteret plutselig 
er fylt opp, sier Moen og smiler.

sPesiallaGet: Nye heksagonformede lamper laget i eik skal lyse opp hele senteret. De er spesiallaget 
forteller arkitekt Cathrine Børresen Østerberg, som tidligere også har tegnet hotellet «The Thief» i Oslo.

messinG: Gulvet er av såkalt mikrosement, mens utsmykkingen er pussede messingplater som er 
nedfelt i sementen. Konseptet vil gå igjen i hele kjøpesenteret NÅR renoveringen er ferdig.

BytteR Beite: Ina 
Georgsen går fra Metro til 
Oslo City. 

lØRenskoG: Ina 
Georgsen (38) slutter på 
Metro for å bli senterle-
der på Oslo City.
TorsTein DaviDsen
torstein.davidsen@rb.no
948 13 430

I juni 2014 overtok Ina Ge-
orgsen som senterleder på 
Metro i Lørenskog med an-
svaret for 700 ansatte.

Året etter nådde senteret 
en viktig milepæl; én milli-
ard i omsetning.

– Jeg er veldig stolt over 
veksten vi har fått til. Den er 
et resultat av solid innsats 
fra alle de 700 som jobber 
her, sa hun til Romerikes 
Blad i den forbindelse.

Gjennomføringskraft
Nå går Georgsen videre til 
nye utfordringer i Steen & 
Strøm-konsernet, som sen-
terleder for Norges mest be-
søkte kjøpesenter. Nesten 
10,7 millioner mennesker er 
innom Oslo City årlig, skri-
ver Estate Nyheter.

– Senteret har en unik po-
sisjon i Norge, med beliggen-
het nær trafikknutepunktet 
Oslo S. Det er en fantastisk 
spennende oppgave å utvi-
kle Oslo City videre, sier Ge-
orgsen til eiendomsnettste-
det.

COO i Steen & Strøm, Kjetil 
Wold, er ikke i tvil om at hun 
er riktig person til å lede sen-
teret videre.

– Ina er akkurat den type 
senterleder vi ser etter. Hun 
har en bred erfaring fra bran-
sjen, er kreativ og har stor 
gjennomføringskraft. Dess-
uten er hun er dyktig leder 
og lagspiller, sier han til Esta-
te Nyheter.

Gått gradene
Under Ina Georgsens ledelse 
har Metro opplevd en øk-
ning i omsetningen på 30 
prosent i løpet av tre år. 

– Det er de som står i butik-
kene som utgjør forskjellen. 
De er hverdagsheltene våre, 
sa Georgsen til Romerikes 
Blad i juni.

Hun har selv gått gradene i 
kjøpesenterverdenen og job-
bet seg opp fra å være ekstra-
hjelp til å bli senterleder. 
Hun har bred erfaring fra va-
rehandelen og har også tidli-
gere jobbet med stedsutvik-
ling.

skal lede 
norges mest 
besøkte 
kjøpesenter

nye toalett: Slik skal de nye  kunetoalettene bli.  ill: mellBye aRkitektuR inteRØR 


