Flexibla butiker
för varje läge.
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BUTIKER PÅ SIKT

Idag finns det över 200 Lidl-butiker i Sverige och vi växer. Målet
är 300 butiker på sikt – alla våra nya standardbutiker kommer att
vara miljöcertifierade.

HÄLSNING FRÅN FA ST IGHE TSDIREK TÖREN

”Över 200 Lidl-butiker runt om i
Sverige, med mål på 300 på sikt.”
Hej!
Till dig som äger mark och fastigheter – eller är tjänsteman –
i någon av Sveriges 290 kommuner har vi några saker att berätta.
Du har säkert märkt att du ser fler Lidl-kassar än tidigare. Det beror
helt enkelt på att fler människor upptäckt någon av våra över
200 butiker i Sverige. Vi äger cirka 75% av butikerna, likaså våra
tre centrallager samt vårt nya huvudkontor i Barkarbystaden.
Vi växer stadigt och letar ständigt efter nya samarbetspartners
för att kunna erbjuda hela svenska folket högsta kvalitet till bästa
pris. Vår expansion ska dock ske på ett ansvarsfullt och hållbart
sätt – och just här gillar vi att utmana. Till exempel så är vår
klimatneutrala butik i Visby världens första med NollCO2-certi
fieringen som Sweden Green Building Council har utvecklat
tillsammans med sina medlemmar. Målet med certifieringen är
att ha ett nollutsläpp av koldioxid under byggnadens livslängd.
I den här broschyren kan du läsa mer om oss, vår filosofi kring
mat och kvalitet, samt om våra hållbara butikstyper. Har du frågor,
tankar och idéer är du mer än välkommen att höra av dig.
johan augustsson, sverigechef lidl .
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EN KORT HISTORIK

Lidl Sverige är dotterbolag till Lidl
Stiftung & Co KG, en del av företagsgruppen Schwarz – Europas största och
världens fjärde största företag inom
dagligvaruhandeln.

L IDL I VÄRLDEN

Förutom i Europa har vi sedan en tid
tillbaka också börjat etablera oss på
andra sidan Atlanten, i USA.

Lidl var från början en grossist inom
frukt och grönt. De första butikerna
öppnade på 1970-talet i Tyskland.
Idag erbjuds livsmedel och andra
artiklar i cirka 11 500 butiker i 32 länder.

Finland

Sverige

Globalt arbetar cirka 340 000
medarbetare inom företaget.
Lidl kom till Sverige 2003 och har
sedan dess utmanat med kvalitetsvaror
till priser långt under det vanliga.
Idag finns det sammanlagt drygt
4 500 medarbetare på Lidl Sverige.

Danmark
Litauen

Nordirland

Irland
Storbritannien

Nederländerna

Polen
Tyskland

Belgien
Tjeckien
Slovakien

BUT IKER
L AGER

Frankrike

HUVUDKONTOR

Österrike
Schweiz

Ungern

Slovenien
Kroatien

FA ST IGHE TSKONTOR

Italien

Rumänien
Serbien
Bulgarien

Spanien
Portugal

Grekland

Cypern
Malta

VAR HI T TAR DU OSS?

Lidl har huvudkontor i Barkarbystaden och centrallager i Halmstad, Stockholm
samt Örebro. Vi har också fyra fastighetskontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och
Malmö som arbetar med våra butiker och etableringar.
I Sverige sträcker sig butiksnätet från Trelleborg i söder till Boden i norr.
Vi har över 200 butiker i Sverige och målet är 300 butiker på sikt.
Med dessa mål söker våra fastighetskontor ständigt efter nya lägen och möjligheter.
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I våra fastigheter finns
noga utvalda varor för
svenska konsumenter.
Vi arbetar hårt för att fylla butikerna med svenska och ekologiska produkter
som samsas med utländska delikatesser. Trygga vardagsklassiker och oupptäckta favoriter. Vi har ett brett varierat utbud av varor för hela familjen och
hela hemmet. Alltid till priser som gör livet lite gladare och godare.

Varje produkt ska hålla hög kvalitet och dessutom kunna
säljas till bästa pris. Därför väljer vi ut de bästa leverantörerna, köper in större volymer, förhandlar vassare och transporterar smartare.

Internationellt köper vi in varor från de länder med mest
gynnsamma förhållandena. Till exempel säljer vi svenska
kvisttomater under den svenska säsongen, men importerar
från andra länder när den svenska odlingssäsongen är över.

Många av våra egna varumärken är producerade i Sverige
med svenska råvaror. Idag har vi över 160 produkter märkta
med ”Från Sverige”, ”Kött från Sverige” och ”Svensk Fågel”.
31 % av våra produkter i det fasta sortimentet kommer från
leverantörer baserade i Sverige.

Vi tummar aldrig på kvalitet, säkerhet, arbetsvillkor och
miljö. För oss är det en självklarhet att bidra till en hållbar
handel, inte minst genom högt ställda krav på all produktion.
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Kvalitet spelar en huvudroll i vår tillvaro
– att kunna erbjuda riktigt bra varor till riktigt
bra priser. Men begreppet kvalitet har en
större innebörd för oss och det är livskvalitet.
Vi vill hjälpa våra kunder att lägga livspusslet
med möjligheten att bocka av hela veckans
inköp vid ett och samma tillfälle.

Leverantörsurval
När kunderna vill ha
en ny vara, ser vi om
någon av våra utvalda
leverantörer kan ta
fram den. Om inte,
letar vi tills vi finner
den producent som
uppfyller våra höga
krav på kvalitet.

Smaktester
Ambitionen är att
alltid överträffa
marknadsledaren.
Den kan exempelvis
innebära mer frukt i
en fruktyoghurt eller
högre andel kött i en
färdigrätt. Vi smakar
oss fram och fast
ställer hög kvalitet
innan priset förhandlas. Under produktion
sker löpande smakoch kvalitetstester.

Förpackning
och design
Vi vill minska vår
plastanvändning och
säkerställa att plasten
vi använder fyller en
funktion. Det inne
bär rätt förpackning
på rätt plats. Målet
är att minska plast
användningen med
20 procent till 2025.

Produktion
Vi utvecklar produkten, förpackningen
och gör en fullständig
kvalitetskontroll och
dokumentation. Vi
bryr oss om vilka in
gredienser vi använder
och har etablerade
råvarupolicies som alla
leverantörer måste följa. För produkter med
hållbarhetsmärkning
som KRAV eller MSC
ställs extra höga krav.

Försäljning i butik
Vid leverans till butik
kontrolleras alla varor.
Vi utvärderar därefter
även försäljningen
och tittar kontinuerligt på efterfrågan.
Det handlar om att
minimera all typ av
matsvinn, men det
handlar också om att
ge våra kunder vad de
önskar sig.
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Vi vill få fler att handla
mer hållbart.
Lidl Sverige vill möjliggöra för fler att handla hållbart, äta
sundare och konsumera mer hållbart. Från våra fastigheter till
det vi säljer – hållbarhetsarbetet ska genomsyra allt vi gör.
Vi jobbar aktivt för att kunna erbjuda möjligheter för alla kunder
att handla mer hållbart, både idag och i framtiden. Hos oss är
allt kaffe och kakao – även som ingrediens – rättvisemärkt. Vi
säljer FSC-certifierade träleksaker och GOTS-märkta kläder. Vi

tittar även på hur vi förpackar och transporterar våra produkter
och arbetar aktivt för att minska vårt matsvinn. Vi söker också
ständigt efter nya idéer och samarbetspartners. Oavsett om
det gäller våra butiker, transporter, sortiment eller annat.

PL A ST

KL IMAT

Att plasta ner är olidligt.
Därför tar vi bort engångsplast.

Lidl Sverige: Först med en 100 %
klimatkompenserad verksamhet.

Plast i våra hav och vår natur är ett av vår tids största miljö
problem. Därför arbetar vi aktivt med insatser för att minska
plastanvändningen och samtidigt öka återvinningen, bland
annat genom strategin REset Plastic. Visionen är ”mindre
plast – slutet kretslopp”.

Vi arbetar ständigt med att minska vår egen miljöpåverkan.
Vi började 2016 mäta utsläppen av växthusgaser vilka har
minskat med 22 procent sedan dess trots en ökad omsättning. Vi klimatkompenserar även för utsläppen från driften
av den svenska verksamheten.

Två av målen är att minska plastanvändningen med
20procent till 2025 och att göra 100 procent av förpackningarna för egna märkesvaror så återvinningsbara som möjligt.
Strategin är indelad i följande fem åtgärdsområden:
REduce, REdesign, REcycle. REmove och REsearch.

Lidl Sverige har sedan 2020 åtagit sig att sätta klimatmål
inom ramen för Science Based Targets Initiative (SBTi). Det
innebär att våra klimatutsläpp ska sänkas i enlighet med
Parisavtalet genom att undvika, minska eller kompensera
för växthusgasutsläpp från verksamhet och leverantörsled.

K R AV FÖR R ÅVAROR I VÅR A EGNA SVENSK A OCH INTERNAT IONELL A MÄRKESVAROR
PÅ LIDL HAR VI RIKTLINJER FÖR HUR VI ARBETAR MED KRITISK A RÅVAROR. VI STÄLLER KRAV PÅ HUR RÅVARORNA PRODUCERAS OCH ANVÄNDER
OSS AV TREDJEPARTSCERTIFIERINGAR SÅ SOM FAIRTRADE OCH KRAV FÖR ATT BIDRA TILL BÄTTRE SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA FÖRHÅLLANDEN.

ÄGG

FISK

KAKAO

100% ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS. VI
ANVÄNDER OCKSÅ BARA ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS I VÅRA EGNA MÄRKESVAROR.

100% AV DEN VILDFÅNGADE FRYSTA FISKEN
ÄR MSC-CERTIFIERAD OCH DEN FRYSTA
ODLADE FISKEN ÄR ASC-CERTIFIERAD.

100% AV LIDLS EGNA MÄRKESVAROR SOM
INNEHÅLLER KAKAO SKA VARA PRODUCERADE
MED KAKAO FRÅN CERTIFIERADE ODLINGAR.

KAFFE & TE

SOJA

PALMOLJA

100% AV LIDLS EGNA MÄRKESVAROR INOM KAFFE
OCH TE KOMMER FRÅN HÅLLBARHETSCERIFIERADE
ODLINGAR.

100% AV SOJAN ÄR CERTIFIERAD ALTERNATIVT
TÄCKS AV CERTIFIKAT FÖR MOTSVARANDE MÄNGD.
DET GÄLLER ÄVEN SOJA SOM ANVÄNDS I FODER TILL
DJURUPPFÖDNING.

100% AV PALMOLJAN I LIDL SVERIGES EGNA
MÄRKESVAROR (GÄLLER LIVSMEDEL) ÄR
CERTIFIERAD SEGREGERAD PALMOLJA.
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SMAK RESOR

Vi ger svenska folket smakresor till utvalda områden över hela världen!
I våra butiker hittar du alltid svenska kvalitetsvaror och internationella specialiteter för veckans alla
måltider. Utöver vårt fasta sortiment bjuder vi också in till spännande smakresor med specialiteter
från olika länder, som till exempel Grekland, Frankrike, Asien och USA. Då tar vi hjälp av våra kollegor
i andra länder för att välja ut lokala specialiteter med hög kvalitet som vi kan erbjuda till riktigt bra
priser. Det ger våra svenska konsumenter möjligheten att prova varor som de kanske annars inte hade
kommit i kontakt med. Varor som normalt bara återfinns i specialbutiker – till avsevärt högre priser.

BALKAN
Smaka på
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En arbetsgivare med
hjärtat på rätt ställe.
Hos oss får alla ta ansvar och tänka själva redan från början,
i sällskap av team med mer erfarna kollegor som hjälper till och
stöttar. Självklart har vi även kollektivavtal, marknadsmässiga
löner och schyssta villkor på plats.

Våra medarbetare ska må bra och trivas på sitt arbete.
Vi arbetar därför systematiskt och långsiktigt med arbetsmiljöfrågor för att både butiker och lager ska ha en bra och
säker arbetsmiljö. Vi arbetar också aktivt med att motverka
stress och skapa ett positivt arbetsklimat. Detta bidrar i
förlängningen till att våra kunder får en positiv upplevelse
när de besöker butikerna. Lidl som företag är inte bara en
uppskattad handelskedja, utan även en engagerad och

ansvarsfull del av det svenska samhället. Vi stödjer aktivt
olika välgörande ändamål, som exempelvis Barncancer
fonden. Framförallt ger vi många unga en välkommen chans
att ta sig in på en arbetsmarknad som många gånger ställer
allt för höga krav på formell utbildning, tidigare erfarenheter och perfekt svenska. Hos oss får varje medarbetare
chansen att utvecklas och utbilda sig vidare i en trygg miljö
med kollektivavtal.

TOP EMPLOYER

Det oberoende europeiska institutet Top Employer har utsett Lidl Sverige till "Top Employer Sverige". Certifieringen bygger på
att Lidl uppfyller en rad olika krav kring strategi och ledarskap, arbetsmiljö, rekrytering, karriär, kompetensutveckling, mångfald,
hållbarhet, engagemang och förmåner.

8

LIDL |

| LO
EN G EN O MTÄ
L INDKLT ARB
ER
TS
E M IILPJSÖU M D O LO R

Effektiv logistik
för framtiden.
Vi jobbar smart, ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Det gynnar
miljön, samtidigt som vi kan sänka priserna ytterligare. Ju mindre vi
betalar för transporter och el – desto lägre priser kan vi hålla. Därför
maximerar vi våra leveranser och kör alltid den mest effektiva vägen
så att dyra mellanlagringar och onödiga transporter kan undvikas.

T-POD

Maximalt fyllda lastbilar med minsta möjliga transportsträckor gör att vi sparar in på både tid, pengar och utsläpp.
100 % av våra transporter sker med mer klimatsmarta drivmedel, som fordonsgas, el, biodiesel och Svanenmärkt diesel.
Målet är att köra helt fossilfria transporter år 2025.
Effektiv logistik innebär att butikerna bara behöver ta emot
en leverans per dag, istället för flera som är det vanliga.
I våra små citybutiker i storstäder med hög omsättning kan
det ske flera leveranser per dag men dessa transporter sker i
regel med klimatsmarta lastbilar som exempelvis elhybrider.
Lidl Sverige har tecknat ett avtal med techbolaget Einride för inledande
försök med deras eldrivna, självkörande lastbil T-pod.

EFFEK T I V LOGIST IK

95 %fyllnads
grad

%
100


klimatsmarta
drivmedel

Förutom tidningar och bröd levererar alla våra leverantörer sina varor till våra centrallager. Genom en effektiv plockprocess ser vi till att packa lastbilarna
så fulla som möjligt så att vi både kan få ut mer varor per leveranstillfälle och undvika att lastbilarna kör runt med luft. För det vore ju olidligt.
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Klimatsmarta butiker.
Vi har under många år arbetat systematiskt för att minska energianvändning i våra butiker, inte minst med energisnål belysning, smarta
ventilationssystem, värmeåtervinning från kylanläggningar, automatiska kylgardiner och glaslock på frysarna. Allt med goda resultat. Redan idag är vi
energieffektiva och energismarta, men det går alltid att bli ännu bättre.

Vi arbetar med energieffektivisering på
en rad olika sätt, bland
annat med ISO 50001.
Här kartläggs olika moment och enheter som
innebär extra energianvändning. Vi tar fram
planer för att förbättra
och effektivisera. Det
kan handla om att köpa
in nya kylar till att utbilda medarbetare och
installera solceller.

Vi har som första
detaljhandelsaktör
i Sverige uppnått
miljöcertifieringen
BREEAM Outstanding,
med våra butiker i
Växjö, Södertälje och
Kungsängen. Något
som bara fem andra
handelsbyggnader i
världen lyckats med
vid denna tidpunkt.

Målet är att alla våra
nya standardbutiker
ska miljöcertifieras.
Denna målsättning
gör oss till en föregångare i branschen
och motiverar oss att
utmana oss själva med
fler spännande projekt. Vår nya butik på
Gotland är ett sådant
projekt – Världens
första N
 oll CO2-
certifierade byggnad.

Vår k limatneutrala
butik i Visby har
varit pilot för den nya
certifieringenNoll
CO2, som i Sverige
leds av Green building
council. Målet med
certifieringen är som
det hörs på namnet,
att ha ett nollutsläpp
av koldioxid under
byggnadens hela
livslängd.

VÄRLDENS GRÖNA STE NYA HANDEL SBYGGNAD

Vi är väldigt stolta över att butiken i Växjö har utsetts till världens grönaste nya handelsbyggnad vid BREEAM
Awards 2017. Kraven är extremt höga på allt från energianvändning och inomhusklimat till materialval,
grönytor och ekozoner på och omkring byggnaden.
10
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För att klara de
högt ställda kraven
på Gotland använde vi miljövänligt
byggnadsmaterial
och minskade energi
åtgången under
byggprocessen. Upparbetad klimatskuld
kompenseras under
byggnadens livscykel
genom olika klimat
åtgärder.

NOLL CO2

Vår nya butik på Gotland är världens
första Noll CO2-certifierade byggnad.

SOLENERGI, L ADDNINGSSTAT IONER OCH EKOZONER

Taken är här utrustade med solceller.
Vi har också laddstationer för elbilar
och elcyklar. Idag finns snabbladdstationer i bl.a. Kungsängen, Sollentuna, Södertälje, Ljungby, Motala,
Västra Frölunda, Växjö, Karlskoga,
Norrköping, Halmstad samt Visby,
och vi vill utrusta alla våra nybyggda
fristående handelsbyggnader
framöver.

Med hjälp av särskilda ekozoner
för insekter, fåglar och smådjur vill
vi skapa en grön och välkomnande
miljö kring våra nya butiker – inte
bara för våra kunder. Tomtens
biologiska mångfald bevaras och
den naturliga grönskan får även
människor att må bättre.
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ÄGER DU
FASTIGHETER
ELLER MARK?
VI SÖKER:

3000
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Ständig expansion.
Nya platser, samarbeten
och idéer.
I vår strävan att utveckla butiksnätet i Sverige letar vi alltid efter nya möjligheter
till etableringar. Lidls moderna butikskoncept och långa erfarenhet av varierande
byggprojekt ger oss möjlighet att hitta flexibla lösningar för varje läge.

Vårt långsiktiga mål är att ha 300 butiker i Sverige. Våra fyra
fastighetskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro
söker ständigt efter nya lägen och etableringsmöjligheter. Sedan vi öppnade vår första butik i Sverige 2003 har butiksnätet
expanderat och sträcker sig från Trelleborg i söder till Boden
i norr. Vår vision är att bidra till mer livskvalitet genom att
erbjuda varor av högsta kvalitet till bästa pris i hela Sverige.

Med lång erfarenhet av att både hyra och äga egna fastigheter är vi vana vid att hitta flexibla lösningar utifrån lokala
förutsättningar. Vi för också gärna dialog angående projekt
i 3D-fastigheter. Tack vare vårt moderna butikskoncept kan
vi erbjuda en passande lösning för varje nytt läge – från fri
stående byggnader, till handelscentrum eller butiker i tätbebyggda stadsmiljöer.
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Ett anpassat butikskoncept.
Våra moderna butikskoncept ger oss möjlighet att hitta flexibla lösningar
för varje läge. Med våra klimatsmarta standardbutiker tar vi vara på tomten
samtidigt som vi är vana att etablera oss i befintliga byggnader eller bygga
kompakt för att utnyttja höjden i stadskärnor. Vilken lösning vi än väljer är
en sak alltid den samma: att hitta bästa läget för våra kunder.

Standardbutik
Våra butiker, som är byggda enligt vårt huvudkoncept, har
välkommande atmosfär, välplanerad butikslayout med breda
gångar och inbjudande varupresentation. I de ljusa butiks
lokalerna är energianvändningen optimerad redan från
start. Bland annat tack vare stora fönster som drar nytta av

14
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dagsljuset och smart belysning. På taket produceras el via
solceller. Kunder som tar elbil eller elcykel laddar gratis vid
våra laddstationer. Miljön kring butiken ska vara grön och
välkomnande med ekozoner för insekter, fåglar och smådjur
som bevarar tomtens biologiska mångfald.

Meteropolbutik
För stadskärnor har vi ett kompakt, modernt och anpassningsbart butikskoncept där vi bygger i flera våningsplan
med butikslokal på första våningen och parkering på markplan. Konceptet gör det möjligt att bygga fler våningsplan
över butikslokalen, vilket skapar utrymme för bostäder eller
annan verksamhet.

Innerstadsbutik
Våra innerstadsbutiker etableras och anpassas i befintliga byggnader efter stadsbilden. Med en genomtänkt
butikslayout för mindre ytor erbjuder vi kunderna ett bra
sortiment utifrån deras behov och önskemål.

Handelsplats och köpcentrum
Handelsplatsers och köpcentrums styrka är att flera attraktiva
aktörer finns att hitta på en och samma plats vilket ger ökat
kundflöde. Det är en marknad vi gärna vill vara en del av.
Med vårt koncept för handelsplatser och köpcentrum kan
vi planera nybyggnationer eller anpassa befintliga lokaler
för nya handelsmöjligheter.

Specialbutiker
Vid ovanliga byggprojekt eller ombyggnationer anpassar vi
oss efter omständigheterna och hittar smarta, individuella
lösningar på platsspecifika utmaningar. Ett exempel på det
är att vi ibland skapar parkeringsytor under eller ovanpå
butiksytan.
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Kontakta oss
Våra moderna butikskoncept erbjuder en passande lösning för varje
läge. Kontakta oss så diskuterar vi gärna möjligheter tillsammans.

Fastighetskontor Stockholm
Box 6087
175 06 Järfälla
stockholm@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6900

Lidl Sverige KB Fastighetsavdelning
Box 6087
175 06 Järfälla
fastigheter@lidl.se
Tel: +46 8 5555 7000

Fastighetskontor Örebro
Oskarsparken 1
702 04 Örebro
orebro@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6940

Fastighetskontor Göteborg
Johan på Gårdas gata 5A
412 50 Göteborg
goteborg@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6041
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Trycksak
3041 3042
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Text, form och produktion: Lidl Sverige.
Foto: Lidl Sverige om inget annat anges.
Tryck: Dixa, Stockholm.
Trycksak
3041 3042

Svanenmärkt trycksak, 3041 0342
Svanenmärkt trycksak, 3041 0342

Örebro

Göteborg
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www.realestate-lidl.se

Fastighetskontor Malmö
Hyllie Stationsväg 42
215 32 Malmö
malmo@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6930

Stockholm

