
 

 

 

Europris i Lindås 

Nærsenter skal bli 

Nordhordlands 

triveligste butikk  

 
Men ingen «fest» når butikk 265 åpner torsdag   
 

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 265 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

selger alt fra dagligvarer til jernvarer, maling, dyrefor- utstyr, gaveartikler, pyntegjenstander, 

kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. Mer enn 32 millioner kunder handlet i 2019 hos 

Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 2019 for 6,6 milliarder 

kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Hovedkontor ligger i 

Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 

 

 

Det er alltid en festdag når Europris åpner en ny butikk, men det blir ingen fest i 

tradisjonell forstand når nybutikken i Lindås Nærsenter åpner torsdag 24. september.  I 

disse corona-tider blir det stort fokus på å overholde alle smittevernregler og at kundene 

skal føle seg trygge. Vektere og spredning av trafikken vil bidra til dette når Europris-

butikk nummer 265 åpner dørene klokken 09.00. Noe festivitas blir det likevel når 

ordfører Sara Sekkingstad kommer og foretar den offisielle åpningen klokken 16.00 

torsdag. 

 

- Vi skal bli Nordhordlands triveligste butikk, fastslår butikksjefen Roar Mikkelsen. 

Han kommer nå fra arbeid med storkunder i Amedia, men har også butikkerfaring 

etter å ha drevet for både Monter og Power mens det ennå het Expert. 

 

Kjempestore forventninger 

 

Han forteller at det er kjempestore forventninger til den nye butikken, både fra kunder og 

medarbeidere. 

- Folk heier oss fram, og etter sosiale medier å dømme, er det unison glede over at vi 

åpner her i Lindås, sier Roar Mikkelsen. Sammen med ni medarbeidere skal han drive 



 

 

denne butikken med en salgsflate på 1100 kvadratmeterer pluss 200 kvadratmeter for 

hage- og andre sesongvarer, i tillegg til 200 kvadratmeter lager. 

 

- Butikken er innredet med det aller siste og mest moderne av det Europris-butikkene 

kan by på, og blir dermed den fineste av dem alle. Butikken er romslig og oversiktlig, 

og jeg er overbevist om at kundene vil trives når vi kommer i gang for fullt, fastslår 

butikksjefen.   

  

Gode og rimelige varer – stort utvalg 

 

-Vi i Europris er stolte over produktene vi leverer. Vi har gode og rimelige varer og et stort og 

bredt utvalg, fremholder Roar Mikkelsen. Han har vært rundt i flere Europris-butikker og sett 

hvordan det drives.  

 

- Det har vært inspirerende og lærerikt, sier han. -Europris har en suksessoppskrift som 

byr på høyt varetrykk, bredt vareutvalg og lave priser. Det blir spennende også for 

meg å lære meg alle kategoriene, og vi gleder oss alle til å møte kundene. De vil ikke 

bli skuffet. Også i Lindås Nærsenter er vi veldig godt mottatt. Vi er med og utfyller 

tilbudene som allerede er her i dag – og apropos tilbud, så byr vi på flere gode 

åpningstilbud. Vi er omgitt av masse positivitet, og at vi bidrar med nye arbeidsplasser 

er jo også godt mottatt. 

 

Seks nye åpnet, åtte flyttet i nye lokaler og ni utvidelser eller moderniseringer 

Europris-kjeden åpnet i 2019 seks nye butikker, gjennomførte åtte relokaliseringer og to 

utvidelser, mens syv butikker ble bygget om og modernisert. 

 

Vokser mer enn markedet 

Europris vokste i 2019 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2019 en total vekst på 

6,4 %, mot markedets 1,3% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 4,4%, mot markedets 

0,5% (Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 14 årene, og ut fra de 

positive tilbakemeldingene kundene gir oss på konseptet, våre nye og moderniserte butikker, 

er det ingen grunn til at den trenden ikke skal fortsette. 

 

  For ytterligere informasjon kontakt Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori 

og markedsføring, telefon 900 16 995, jon.boye.borgersen@europris.no, eller butikksjef 

Roar Mikkelsen, telefon 90200035, epost Roar.Mikkelsen@europris.no . Informasjon er 

også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 

 
 

 

http://www.europris.no/


 

 

 
 

Klare for åpning av Europris-butikken i Lindås Nærsenter torsdag. Fra venstre: Kiara 

Emilie Madelen Bergo, Roar K. Mikkelsen, Ranita Syslak Myking, Aina Eide, Sandra 

Valdersnes Odland, Kenneth Garcia Gullanger, Frøydis Syslak og Stine-Marie Fonnes. 

Karoline Straume og Kristian Hjelmtveit var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

 


