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Östermalms Saluhall är en institution i Stockholm; en plats 
för matglädje i historisk miljö, som sedan 1888 erbjuder 
förstklassiga råvaror och mat från svenska och internationella 
kök. Östermalms Saluhall har dessutom högsta klass i 
Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. 

Saluhallens kulturella och historiska arv sitter i väggarna 
och gör byggnaden oerhört speciell, men dess ålder innebär 
också att det finns ett uppdämt upprustningsbehov. För att 
kunna fira ytterligare 125 år med en av Stockholms främsta 
handelsplatser kommer därför Östermalms Saluhall att 
behöva renoveras. 

Stockholms stad planerar nu för att rusta upp Östermalms 
Saluhall och vitalisera byggnaden bland annat genom att åter-
skapa den ursprungliga stjärnformiga planlösningen från 1888.

Ägare av Östermalms Saluhall och ansvarig för renoveringen 
är Stockholms stads fastighetskontor.

En ännu bättre saluhall

Visionsbild Tengbom Arkitekter: 
Östermalms Saluhall

Visionsbild Tengbom Arkitekter: 
Glasad innergård

Ulf Elmqvist,  
Ordförande i företagarföreningen
Östermalms Saluhall

“Utvecklingen av 
Östermalms Saluhall 
är efterlängtad både 
bland handlarna och 
våra kunder. Det här är 
en välkommen satsning 
på ett av Stockholms 
främsta landmärken.”



Varsam renovering
Renoveringen av Östermalms Saluhall sker i samverkan och samråd med handlarna 
i saluhallen och utgår från byggnadens tidstypiska karaktär och traditionella värden. 
Saluhallen behåller sin varma och gemytliga atmosfär och byggnadens ursprungliga 
stjärnformiga planlösning från 1888 återskapas. Renoveringen innebär även att Öster-
malms Saluhall binds samman med grannfastigheten söder om huvudbyggnaden. Två 
glasade innergårdar tas fram med omgivande restauranger och entré mot Nybrogatan. 
Den utvecklade plan lösningen förbättrar tillgängligheten, frigör utrymme för ytterligare 
handelsplatser och lyfter fram byggnadens ursprungliga arkitektur. 

Tidplan
Att renovera en byggnad med stort kulturhistoriskt värde måste göras på rätt sätt. 
Samtidigt är vi måna om att bli klara så fort som möjligt. Renoveringarna väntas 
pågå under ca två år från 2016 till 2018.

Östermalmstorg
Under renoveringstiden kommer handlarna i Östermalms Saluhall att bedriva sin  
verksamhet i en tillfällig saluhall på Östermalmstorg.

Mer information
Vill du veta mer, gå in på:
www.stockholm.se/ostermalmshallen
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