
Företagsbeskrivning Ica: 

 

Ica Maxi Köping: 

Maxi ICA Stormarknad Köping grundades av Gösta Danielsson 1956 men då under namnet 

ICA hallen. Under 50 år har verksamheten växt till att bli det Ica Maxi Stormarknad som det 

är idag, som bedrivs av Göstas son Peter Danielsson. Maxi i Köping har ett brett sortiment av 

både livsmedel och specialvaror av god kvalitet till låga priser. 

Ica Maxi Örebro: 

Maxi ICA Stormarknad Örebro började 1991 som Ica Kvantum för att sedan under 2007 växa 

till att bli Ica Maxi. Butiken är ett kundvänlig och fräscht inköpsställe med allt under samma 

tak. Här finns ett komplett sortiment av mat och specialvaror som husgeråd, kläder, böcker, 

leksaker, media, hälsa & skönhet och mycket mer. 

Ica Maxi Norrköping: 

Maxi ICA Stormarknad Norrköping ligger i den populära gallerian Ingelsta shopping. 

Butiken slog upp portarna den 22 september 1994 som en av de första Maxi-butikerna i 

Sverige. Utöver ett komplett sortiment, av mat och specialvaror som husgeråd, kläder, böcker 

och mycket mer, erbjuder de generösa öppettider och gratis p-platser, även inomhus. 

Ica Maxi Katrineholm: 

Maxi ICA Stormarknad Katrineholm växte fram under 2010 från att tidigare ha varit ICA 

Kvantum. Har du höga krav på öppettider, tillgänglighet, personlig service och sortiment? I 

så fall är Maxi ICA Stormarknad Katrineholm butiken för dig. Här finner du ett brett utbud 

av livsmedel och ett väl utvalt sortiment av husgeråd, media, leksaker och kläder. 

Ica Maxi Karlskoga: 

Maxi ICA Stormarknad Karlskoga är en riktigt trevlig stormarknad med eget bageri, eget kök, 

egenstyckat kött och allt annat som ryms under ett och samma tak. I bageriet finns kunskap 

för att klara det lilla extra, allt från småfrallor till bröllopstårtor. Här bakar de matbröd och 

kaffebröd utifrån egna recept. 

Ica Maxi Motala: 

Maxi ICA Stormarknad Motala. Placerade sig i Bråstorp 1992, något många skakade huvudet 

åt. Med facit i hand kan de flesta vara överens om att det var rätt beslut, verksamheten 

fortsätter att växa och butiken fortsätter att satsa i Motala. Här finns allt du kan behöva för 

vardagsmat och fest - färskvaror, frukt och grönt, mejeri och chark.  

Ica Kvantum Oxelösund: 

ICA Kvantum Oxelösund ställer matglädjen och den goda måltiden i centrum. Här är det 

heller ingen hemlighet att frukt- och gröntavdelningen är butikens stolthet. ICA Kvantum 

Oxelösund ser till att följa svensk standard i livsmedelshantering och levererar hög kvalitet 

till rätt pris. 

 



Ica Maxi Nyköping: 

Maxi ICA Stormarknad Nyköping. ICA-butiken på Gustavsbergsstigen 6 som idag är ICA 

Maxi Stormarknad startades 1998 av Bernt Karlsson, då under namnet ICA Kvantum. Sonen 

Mårten tog 2005 över driften av butiken och fem år senare stod ICA Maxi Stormarknad 

färdigbyggt. Här finns 28 000 artiklar och Nyköpings mest generösa öppettider 7–23. 

Ica Maxi Erikslund Västerås: 

Maxi ICA Stormarknad Erikslund. Öppnade dörrarna för första gången 2006 och är idag en 

av Sveriges största Maxibutiker. Här hittar du alla kända varumärken men naturligtvis även 

ICA:s egna varor. ICA Basic, ICA:s egna lågprismärke, är ytterligare ett alternativ för dig 

som tycker om att pressa priserna. 

Ica Maxi Linköping: 

Maxi ICA Stormarknad Linköping har allt du behöver, vare sig det gäller vardag eller fest. 

Här erbjuds, utöver det sedvanliga, nybakat sju dagar i veckan. Förutom matbröd bakar de 

egna tårtor och eget fikabröd. Här erbjuds även ett brett utbud av fisk och skaldjur. 

Ica Maxi Enköping: 

Maxi ICA Stormarknad Enköping slog upp portarna 2005. Detta är en butik som är unik på 

många sätt, bland annat var de först med en så kallar ”Compact Hyper”-profil. Vilket 

innebär att butiksytan inte är lika stor som en traditionell Maxibutik. Däremot omfattar 

utbudet fortfarande allt det som hushållet kan tänkas behöva.  

Ica Supermarket Hallstahammar: 

ICA Supermarket Hallstahammar. Till vardag eller fest, hur ser din matvardag ut? Hos ICA 

Supermarket Hallstahammar kommer personalen gärna med tips och idéer. Här hittar du 

bland annat märkesledande varor, ICA:s egna varor och ICA Basic. Tre prisalternativ som 

passar alla plånböcker. 


