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DE ÄR SVERIGES ÄLDSTA hamburgerkedja. Idag finns det 124 res-
tauranger, varav 113 i Sverige, och snart kan Max stoltsera med 
ytterligare en restaurang, vid trafikplats Biskopskvarn strax söder 
om Strängnäs.
– Strängnäs Etableringspark växer. Det är fantastiskt roligt att vi 
nu har tecknat avtal med Max. Området blir därmed ännu mer att-
raktivt för verksamheter och besökare, säger Jan Persson, VD och 
grundare Kilenkrysset. 

DEN NYA MAXRESTAURANGEN kommer att byggas enligt Max nyaste 
koncept ritat av Gert Wingårdh. Det blir en fristående restaurang med 
drive-in, cirka 135 platser inomhus och 100 utomhus. Invigningen är 
planerad till 2019. 
– Vi är glada att de första stegen för att öppna vår första restaurang i 
Strängnäs har tagits.  Området runt trafikplatsen är under utveckling, 
vilket ger goda förutsättningar för oss på Max att möta nya gäster, säger 
Tony Jakobsson, etablerings-, bygg- och fastighetschef på Max Burgers. 

DET SÄGS ATT SOPTIPPEN i Dandora, Nairobi, är den största i 
hela Afrika. Där dumpas allt utan kontroll. Här drabbas över en 
miljon människor av kemikaliskt avfall och andra gifter. Barn är 
speciellt utsatta och får många sjukdomar. De som kan flytta från 
Dandora gör det. De som är kvar lever i fattigdom. Intill tippen 
finns hem, skolor och barnhem som ofta är byggda av korru-
gerad plåt. Många bor direkt på soptippen. 

DET VITTNAR GLOBTRÄDET om, organisationen som vunnit 
många utmärkelser för sitt arbete för en bättre framtid och som 
möjliggjort att teaterföreställningen “My Life”, som spelas av 
barn och unga från slummen i Dandora, nu gästspelar i Strän-
gnäs. I föreställningen spelar de upp sin egen verklighet och 
vardag.

PÅ TISDAG UPPTRÄDER gruppen både på kommunens hållbar-
hetsseminarium under förmiddagen och i Strängnäs domkyrka 
på kvällen. Teatergruppen turnerar i Sverige under två veckor. På tisdag gästar de Strängnäs.

BARN VID AFRIKAS STÖRSTA SOPTIPP BERÄTTAR
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Max vid IKEA i Umeå var den första restaurangen enligt det nya konceptet. Nu satsar man på etablering i Strängnäs. 

Nu kommer Max till Strängnäs
Bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset och Max Burgers har tecknat markavtal – och Sveriges 
äldsta hamburgerkedja blir ännu mer rikstäckande.
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