Lillebror Storebø
klipper snoren for
storesøster Ann May
Europris-butikk nummer 267 åpner i
Austevoll torsdag
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 267 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 36 millioner kunder handlet i 2020 hos
Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 2020 for 8,4 milliarder
kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Hovedkontor ligger i
Fredrikstad og hovedlager i Moss.

Torsdag klipper ordfører Morten Storebø snoren og erklærer Europris butikken i
Austevoll for åpnet. Dette er butikk nummer 267 i Europris-kjeden, og som om ikke det
var nok, så er det storesøsteren hans, Ann May Storebø, som har fått stillingen som
butikksjef.
- Det var sannelig på tide, sier den ferske butikksjefen med et smil. Hun kontaktet
nemlig Europris allerede i 2014 og spurte om de ikke tenkte å etablere en butikk i
Austevoll. Det hadde ikke Europris tenkt, men syv år senere er butikken en
realitet, og altså med Ann May Storebø som butikksjef.
Ann May Storebø kommer nå fra stillingen som frivillig-koordinator i Austevoll kommune.
Som utdannet barnehagelærer har hun både vært lærer, utgitt nettavis og etablert Vinmonopol
i Austevoll. Nå blir det Europris for alle pengene, men selv om det blir åpning med både
ordfører og barnehagebarn, blir det en dempet åpning i forhold til det som er normalt når
Europris åpner en ny butikk. Marsipankake, kaffe og mineralvann er byttet ut med antibac og
beskjed om å holde god avstand.
-

Alle smittevernhensyn blir tatt, forsikrer Ann May, som sammen med sine ni
medarbeidere står klare til å vise fram butikken i all sin prakt.

Folk gleder seg
Butikken er på hele 1090 kvadratmeter-pluss 150 kvadratmeter uteareal, lager og sosialrom.

-

Folk gleder seg veldig. Ja, dette tror jeg blir kjempebra, sier Ann May Storebø. -Nå
kan vi tilby det vi ikke har hatt her før. Nærmeste Europris-butikker er i Bergen og på
Stord. Nå har i fått vår egen butikk i Austevoll, og vi gleder oss til å komme i gang.

Gode og rimelige varer – kjempestort utvalg
-Torsdag blir en stor dag for oss med flere tilbud, inkludert gode priser på alle varene vi er
kjent for å levere. Mye handler om hverdagsvarer, og det blir blant annet vaskemidler i større
forpakninger, dyrefor og vi håper også å få hagemøbler på plass før påske.
-

I Europris er det alltid er en sesong – og sesongvarer - å forholde seg til. Etter
åpningshelgen, er det jo straks påske. I tillegg til Austevolls egne faste innbyggere
kommer det mange for å tilbringe påsken i sjøbuer og hytter. Også for disse har Europris
mye å by på, fastslår Ann May Storebø.

Fire nye åpnet, to flyttet i nye lokaler og tolv utvidelser eller moderniseringer
Europris-kjeden åpnet i 2020 fire nye butikker, gjennomførte to relokaliseringer og fire utvidelser,
mens åtte butikker ble bygget om og modernisert.
Vokser mer enn markedet
Europris vokste i 2020 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2020 en total vekst på 27,8
%, mot markedets 4,0% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 26,7%, mot markedets 3,6%
(Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 15 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
Ann May Storebø, telefon 48280623, epost Ann.Storebo@europris.no . Informasjon er
også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .

Billedtekst:
I Europris er det alltid en sesong, og med påskekyllinger og egg i massevis, gleder
medarbeiderne i Austevoll seg ekstra til åpning av den nye butikken torsdag. Foran med
kyllingene Emma Ingeline Hevrøy. Bak fra venstre: Lindsey Mortvedt, Marlen Veivåg,
butikksjef Ann May Storebø, Hege-Janita Bendiksen og Jorunn Nordeide Skår. Alan
Youssef, Malene Haukebø og Else Magerøy var ikke tilstede da bildet ble tatt.

