
 

 

 Europris i Volda 

vokste ut av lokalene 

– blir Norges nyeste  
Fra 900 til nesten 1200 kvadratmeter pluss 

fantastisk sesonghage - åpner torsdag  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 271 lavprisvarehus over hele landet. 

Forretningene selger alt fra dagligvarer til jernvarer, dyrefor, vaskemidler, lys, servietter, 

smågodt, oppbevaring, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, alt til sesongene og mye annet. 35 

millioner kunder handlet i 2021 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. 

Kjeden omsatte i 2021 for 8,6 milliarder kroner, har over 2700 medarbeidere og gikk på børs 

i juni 2015. Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 
-For meg og medarbeiderne våre, har det å skulle få ny butikk vært ei kjempestor gulrot for 

å stå på for fullt, sier butikksjef i Europris, Volda, Roy Arne Løvlid. Torsdag åpner han og 

de 10 medarbeiderne det som blir Norges nyeste og mest moderne Europris-butikk. – Vi har 

fått en butikk med det siste av det siste, inkludert en fantastisk sesonghage, sier butikksjefen 

og sier han ikke ser noe som skulle vært annerledes. -Det tror jeg også kundene er enige i 

når vi torsdag åpner dørene, fastslår han. 

 

Fra et lokale på 900 kvadratmeter og lavt under taket, vokser Europris, Volda til 1179 

kvadratmeter i et helt nytt bygg i Tovbakken 1 i nye Volda Handelspark. – I tillegg får vi et 

utelager på 140 kvadratmeter kombinert med en sesonghage hvor vi kan ha utstillinger der vi 

følger årstidene og sesongene, sier Roy Arne Løvlid, som gleder seg til fortsettelsen. 

- Vi er godt skodd til å fortsette den spennende utviklingen for Europris i et varehus smekkfullt av 

produkter. Høyt varetrykk – og rett vare til rett pris, er en rettesnor for oss når vi skal leve opp til 

Europris-slagordet «Mer til overs». 

 

Handleopplevelsen blir større  

Butikksjefen medgir at han har vært veldig spent på hvordan den nye butikken skulle bli, og den 

er blitt like bra som han hadde håpet og ventet - og enda litt til. 

-Det blir enda bedre eksponering av varene enn i den tidligere butikken. Det blir mer «shop in 

shop» hvor de enkelte varegruppene blir tydeligere adskilt. Handleopplevelsen blir også større i en 

butikk med bedre plass og massevis av luft under taket. I den tidligere butikken ble det etter hvert 

både tungt og trangt. Forbedringene nå vi mener vi blir til glede både for kundene og for oss som 

arbeider her, sier Roy Arne Løvlid. Han kom til Europris som butikksjef i Nordfjordeid i 2011, og 

overtok den samme stillingen i Volda halvannet år senere. Før dette var han mange år i Meny som 

avdelingsansvarlig for frukt og grønt i butikken i Bergen Storsenter. 

 

 

 

 



 

 

Rød løper, kaffe og gode åpningstilbud   

Torsdag blir det både rød løper, kaffe og gode åpningstilbud i butikken. Populære varer som 

Friele-kaffe (tre for 79,90), Freia store sjokoladeplater (fem for 100 kroner), OMO, Pepsi, Solo 

spylevæske og mange andre varer selges med stort prisavslag. Det samme gjelder hagegruppen 

Multum til 3999. Rema 1000 åpner sin nye butikk samtidig, og den interesserte skal ikke mangle 

gode tilbud denne dagen. Mens Rema har valgt på beholde butikken sin i sentrum av Volda, har 

Europris konsentrert seg om den nye butikken i Volda Handelspark ved Rotsethorntunnelen. 

-Dette blir bra og ser veldig lovende ut, sier Roy Arne Løvlid nå rett før det torsdag braker løs 

med to store butikkåpninger samtidig. Og flere skal det bli etterhvert. 

 

Fire nye åpnet, fem flyttet i nye lokaler og elleve utvidelser eller moderniseringer  

Europris-kjeden åpnet i 2021 fire nye butikker, gjennomførte fem relokaliseringer og fem 

utvidelser, mens seks butikker ble bygget om og modernisert.  

 

Vokser mer enn markedet  

Etter den eventyrlige veksten i 2020 hvor totalveksten ble 27,8%, hadde kjeden i 2021 en 

vekst på 2,2%. I samme periode hadde butikkhandel innen bredt vareutvalg en tilbakegang på 

0,6% (SSB tall fra Virke). Europris har hatt vekst hvert eneste år de siste 29 årene. Den årlige 

kunde- og markedsundersøkelsen viser at kundene er fornøyde og Europris har hatt fremgang 

på viktige parametere som pris persepsjon, kampanjer, produkt kvalitet, kundeopplevelse og 

service. Europris vil fortsette å oppgradere både butikker og kategorier, samt relokalisere og 

åpne nye butikker for å fortsette å tilfredsstille kundene i årene som kommer.  

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

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

Arne Løvlid, telefon 91375786, epost Roy.Arne.Lovlid@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Billedtekst:   

God påskestemning i Europris-butikken som åpner i Volda torsdag. Bak fra venstre: 

Mathias Holmen, Maria Norangshol, Karen Helset, Rebekka Johnsen og butikksjefen 

Roy Løvlid. Foran fra venstre: Astrid Bjørke, Jenny Mork Varpe og Andrea 

Johnsen. Ikke til stede: Marielle Aamelfot, Olivia Birkhol, Joachim Hjelseth, Maria 

Øygard og Tibor Zigmund.  
  

 
 
 

 


