
År 2000 lades butikerna i Hästhagen och Lugnet ned 
på grund av lönsamhetsproblem. Samma år öppna-
des en möjlighet att förvärva en fastighet i Charlot-
tendal som var lämplig för etablering av stormark-
nad. Kostnaderna för att bygga stormarknaden 
överskred dock föreningens soliditet. Istället beslu-
tades det vid ett extra möte den 12 juni 2001 att fö-
reningen skulle fusionera sig med Konsumentföre-
ningen Stockholm, vilket blev klart samma år den 1 
september. Hela personalstyrkan kunde följa med i 
fusionen. 
Den 20 februari 2002 lämnade Nacka tingsrätt sö-
kanden tillstånd att verkställa ingående fusionsavtal 
med Konsumentföreningen Stockholm med omnejd 
ek. Skattemyndigheten avregistrerade föreningen 
den 28 mars 2002. 
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Föreningen drev Gustavsbergs Värdshus från den 4 juli 1943 
till den 15 mars 1947. 1948 introducerar KF snabbköps kon-
ceptet i Sverige, vilket innebar att många butiker på 50-talet 
omvandlas till snabbköp. 
 
5 april 1951 invigs en skobutik i den ombyggda mjölkbutiken 
på Mariaplan 1. 1 juni 1954 öppnades en pappersaffär i Föl-
ungen.  3 december 1954 började man sälja möbler i den 
om- och tillbyggda huvudaffären. 8 maj 1956 öppnades en 
ny butik i Lugnet. 
29 april 1964 invigdes Domusvaruhuset. 16 oktober 1965 
läggs affären i Lagnö ned.  
16 april 1974 beslutas att namnet ändras till Gustavsbergs 
Konsumtionsförening e.k. Inga butiker byggdes eller lades 
ner under 1970-talet. 
10 maj 1984 invigdes Hemmestahallen för att ersätta den 
gamla butiken i Fruvik. 
Dec. 1992 invigs Domus Möbler i nya lokaler i Farstaviken. 
De gamla lokalerna övertogs av Bygg och Trädgård som bara 
hade varit en sommarmässa med namnet ”Tältet”. Man lade 
ner det nedslitna Konsum Grisslinge. 
1998 byggdes Hemmestahallen ut. Ett nytt varuhus i hamn-
området ”OBS! Bygg och Trädgård” invigdes, där även Ljud 
och Bild fanns. Domus ombildas till Robin Hood. Den gamla 
huvudbutiken Ettan såldes till kommunen och blev en fritids-
gård. 

      
Gustavsbergs Konsumtionsförening har spelat en central 
roll för invånarna i Gustavsbergs kommun. Föreningen upp-
stod efter överläggningar med Kooperativa Förbundet (KF) då 
Gustafsbergs Fabriks Uppköpsförening AB ombildades till en 
konsumtionsförening. Vid en bolagsstämma den 18 oktober 
1919 beslutades att dess verksamhet skulle upphöra vid årets 
slut. I dess ställe bildades Gustavsbergs Konsumtionsförening 
U.P.A. som anslöts till KF. 
 
Med 416 medlemmar öppnade föreningen sin verksamhet den 
31 december 1919. Man övertog den tidigare rörelsens för-
säljningsaffärer, huvudaffären - kallad Ettan - samt manufak-
turaffären. Den 20 juni 1920 övertogs affären på Kullen 3 som 
hade gjort konkurs i privat regi. För att förbättra närservicen 
öppnades fler affärer. 
 

1 september 1922 invigdes filial 4 i Fruvik 
1 april 1927 öppnades filial 5 i Lagnö 
4 maj 1936 öppnades filial 6 i Grisslinge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under krigsåren påbörjades ombyggnationer av butikerna till 
större, rymligare och mer hygieniska anläggningar. Det fick 
till följd att priser och omkostnader steg. Kunderna acceptera-
de detta eftersom servicen blev snabbare och bättre i butiker-
na. 

17 aug. 1942 öppnades filial 7, Villagat. 5, ersatte Kullen 3 
1947 öppnades mjölkbutiken på Mariaplan 1 
27 aug. 1945 invigdes nybyggda butiken på Grindstuplan. 
26 aug. 1948 öppnades konsumbutiken i Hästhagen 
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