
 

 

 

Europris-butikken 

øker vareutvalget og 

blir dobbelt så stor   
 

Butikksjef Lillian Espeland ønsker 

velkommen til en helt ny butikk- 

opplevelse på Heiane  

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 259 lavprisvarehus over hele landet. 

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

pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. 31 millioner kunder 

handlet i 2018 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 

2018 for 6,2 milliarder kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Både 

sentrallager og hovedkontor ligger i Fredrikstad. 

 

Europris-butikken i Rundehaugen 44 på Heiane blir mer enn dobbelt så stor som den 

tidligere butikken. Med de gamle Biltema-lokalene i tillegg til Europris’ opprinnelige, 

får både butikken og de handlende hele 2100 kvadratmeter å boltre seg på. Det er mer 

enn en fordobling fra den tidligere butikken som var på 1000 kvadratmeter. 

-Butikkopplevelsen blir en helt annen, og jeg tror ingen blir skuffet i denne butikken, 

selv om forventningene blant kundene er skyhøye, sier butikksjef Lillian Karin 

Espeland. Hun lover mange gode tilbud og høy stemning når den ombygde og utvidede 

butikken innvies klokken 09.00 torsdag. 

 

-Dessuten bli det kaffe, kaker og rød løper, som seg hør og bør når vi skal markere at vi nå er 

blitt mer enn dobbelt så store, sier butikksjefen. – Det er bare tre år siden vi bygde om 

butikken sist, men dette kan ikke sammenlignes med den endringen vi gjør nå. Ikke bare blir 

det mer plass til varer, men det blir også flere varer og større utvalg enn i den tidligere 

butikken. 

 

Mat og blomster 

I tillegg til det kjente vareutvalget du finner i Europris-butikkene over hele landet, utvider 

Stord-butikken med mat i form av frysevarer, egg, spekemat, et utvalg sauser og nudler. At 

det er blitt bedre plass i butikken har gjort denne utvidelsen mulig. I sommerhalvåret kommer 



 

 

Europris også til å utvide på blomster, på samme måte som med andre sesongvarer året 

igjennom. 

 

Lillian Karin Espeland har vært butikksjef på Stord de siste fire årene, og i august har hun 

vært 10 år i Europris. Hit kom hun fra Kiwi på Bømlo. Nå har hun 13 medarbeidere, og i 

oppbyggingen av den nye butikken, har hun hatt god hjelp også av Jørgen Fredriksen som er 

butikksjef for Europris på Ågotnes.  

 

Mest moderne av alle 259 

Innredningen og oppdelingen i produktgrupper er klarere og bedre enn tidligere, og det blir 

lettere å finne fram til varene i denne butikken som etter utvidelsen og ombyggingen er den 

mest moderne av alle landets 259 Europris-butikker. 

 

-Butikken er lys og oversiktlig, og vi gleder oss virkelig til å ønske kundene velkommen, sier 

butikksjef Lillian. Hun er optimistisk med tanke på fremtiden. 

 

-Utsiktene fremover er gode, med kjekke medarbeidere og kjekke kunder. Alt er bare fryd og 

gammen, sier hun, og lover mange gode tilbud både i forbindelse med åpningen – og 

fremover. 

. 

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

Europris-kjeden åpnet i 2018 åtte nye butikker, gjennomførte åtte relokaliseringer og to 

utvidelser, mens syv butikker ble bygget om og modernisert. 
 

Vokser mer enn markedet 

Europris vokste i 2018 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2018 en total vekst på 

5,3 %, mot markedets 1,3% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 2,2%, mot markedets 

0,8% (Kvarud).  

-Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 13 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, sier en smilende Europris sjef, Pål Wibe. 

  

For ytterligere informasjon kontakt Pål Wibe, administrerende direktør Europris, 

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

Espeland, telefon 91199669, epost Lillian.Espeland@europris.no .Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 
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Administrerende direktør Pål Wibe i Europris står i spissen for den største 

moderniseringen og oppgraderingen av butikkene i Europris’ historie. 



 

 

 

 

 
Europris-butikken på Stord blir mer enn dobbelt så stor etter utvidelsen. På bildet noen 

av medarbeiderne du kan treffe i butikken. Fra venstre Marius Polden, Lea Dyrseth, 

Torunn Gjerde, Hanne Glittenberg, Emma Stoknes, Oda Steensohn, Foran: butikksjef 

Lillian Espeland. Bak: Jørgen Fredriksen, butikksjef Europris Ågotnes. 

 

 

 


