
 

 

 

Europris satser enda mer på 

Romerike med utvidelse på 

Råholt og nytt i Rælingen 
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 241 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

selger alt fra dagligvarer til jernvarer, gaveartikler, pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, 

garn, leker og mye annet. Over 28 millioner kunder handlet i 2016 hos Europris til ekstremt 

lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 2016 for 5,5 milliarder kroner, har over 

2500 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Både sentrallager og hovedkontor ligger i 

Fredrikstad. 

 

Europris markerer kjedens 25-års-jubileum i år, og den nye butikken som varaordfører 

Hanne Finstad åpner i Rælingen klokken 10.00 torsdag, blir nummer 241 i rekken. Da 

blir det kaffe, kaker, rød løper og masse gode tilbud. «Og mer til overs!» som Europris-

slagordet lover. Også på Råholt blir det en stor Europris-dag da butikken gjenåpner 

etter utvidelse med mer enn 200 kvadratmeter. Det merkes – og det må markeres. 

 

Har «snudd» butikken 

 

 -Ja, her blir det fest og mange gode tilbud, understreker butikksjefen på Råholt, Linda 

Nerlien. Klokka 09.00 torsdag kan hun ønske velkommen til nesten 1400 kvadratmeter 

butikk. -Det er en økning på over 200 kvadratmeter, og det vil både kundene og vi 12 som 

jobber her merke, sier Linda Nerlien. – Vi har «snudd» butikken, noe som også bidrar til 

bedre og lettere parkering. Innenfor dørene har vi fått mer struktur og en ryddigere og mer 

oversiktlig butikk. 

 

Linda Nerlien har vært i Europris i åtte år, etter at hun først begynte på Strømmen, ble hun 

assisterende butikksjef på Sørumsand og butikksjef på Eidsvoll før hun i oktober 2015 

overtok som butikksjef her på Råholt. Nå gleder hun seg til å se kundenes reaksjoner. 

 

Varaordfører – og «Best i test» 

Gleder seg gjør også butikksjef Robert «Robban» Klerstål i Rælingen. Den serviceinnstilte 

svensken fra Malmø, har vært i Europris i seks år – hvorav ett år som butikksjef i Lillestrøm. 

Nå kommer Rælingens varaordfører Hanne Finstad og klipper snoren og erklærer den flotte 

butikken i Slynga 2 for åpnet. 

 

-Jeg har kjempetro på butikken som ligger i samme bygg som Kiwi, lover Robert Klerstål. 

Sammen med  sine 10 medarbeidere skal han vise folket i Rælingen at her er det godt å 

handle. En hyggelig opplevelse for alle i Europris var tittelen «Best i test» i en test av 

spylevæsker i forrige uke. -Dette er et masseprodukt vi er veldig opptatt av, og tittelen «Best i 

test» sier vi aldri nei takk til, sier Robert Klerstål.  

 

   

Gode tilbud 



 

 

 

25 moderniseringer, 11 nye åpnet og 11 flyttet i nye lokaler 

Europris-kjeden åpnet i 2016 11 nye butikker, gjennomførte 11 relokaliseringer mens 25 

butikker ble bygget om og modernisert.  

 

- Dette er det største omfanget av moderniseringer og oppgraderinger i Europris sin 

historie, fremholder administrerende direktør Pål Wibe i Europris. – Den høye takten 

opprettholdes i 2017 med planlagt 13 nye forretninger, 24 ombygginger og ni 

relokaliseringer. Vi er veldig trygge på at kundene etter hvert i stadig økende grad vil 

merke denne forandringen av Europris- konseptet! 

 

 

Vokser mer enn markedet 
Europris vokste i 2016 betydelig mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2016 en total 

vekst på 7,7 % og en sammenliknbar vekst på 4,1%. Lavprissegmentet som Europris er en del 

av, har tatt markedsandeler hvert eneste år i Norge de siste 17 årene.  

  

- Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 11 årene, og ut fra de positive 

tilbakemeldingene kundene gir oss på våre nye og moderniserte butikker, er det ingen 

grunn til at den trenden ikke skal fortsette, sier en smilende Europris sjef, Pål Wibe. 

  

 Europris er en del av det segmentet som tar markedsandeler, og Europris moderniserer 

butikkene og oppgraderer varene i et tempo uten sidestykke i selskapets historie.  

 

-  De gode resultatene og tilbakemeldingene fra kunder i de oppussede butikkene gjør at vi 

fortsetter moderniseringsreisen, fastslår Pål Wibe. 

  

For ytterligere informasjon kontakt Pål Wibe, administrerende direktør 

Europris, telefon 99119891 eller epost paal.wibe@europris.no, eller butikksjef 

RÆLINGEN Robert Klerstål, telefon 47941989, epost 

Robert.Klerstal@europris.no. 

RÅHOLT Butikksjef Linda Nerlien, telefon 48120367 eller epost 

Linda.Nerloien@Europris.no . 

Informasjon er også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

Billedtekster: 

Administrerende direktør Pål Wibe i Europris står i spissen for den største 

moderniseringen og oppgraderingen av butikkene i Europris’ historie. 

 
 

Europris-medarbeidere klar for åpning av ny butikk i Rælingen. Bak fra venstre: Mattias 
Ljunggren, Anders Hefre og Karoline Holter. 
Foran fra venstre: Andrea Larsen, Heidi Bråthen, Robert Klerstål (liggende) , Ruby Basra, 
Shno Ismaeli og Nora Halkjelsvik. 
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