
 

 

 Nye Europris på Lena 

blir «som å komme til 

en helt annen verden»  
 

Butikksjef Anders Sørbo håper kundene 

blir fornøyd og lover alle en ny hverdag  
 

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. 

 
-Kontrasten mellom den gamle butikken i Silogata på Lena, og den nye her i Vallevegen 16, 

kunne ikke vært større enn den er blitt, fastslår butikksjef Anders Sørbo i Europris på 

Lena. 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 

stor uteplass på 140 kvadratmeter beregnet på jord, bark og hagemøbler. Både for oss og 

for kundene blir dette som å komme til en helt annen verden, sier butikksjefen og lover alle 

en ny hverdag -Jeg ser ikke noe som skulle vært annerledes. Det tror jeg også kundene er 

enige i når ordføreren har klippet snoren og vi torsdag slår opp dørene for alle som vil 

besøke oss. 

 

Fra et lokale på 700 kvadratmeter vokser Europris, Lena. til 1500 kvadratmeter og en salgsflate på 

1100 kvadratmeter. Den tidligere Rema 1000-butikken er ikke til å kjenne igjen, og i tillegg har 

den også vokst med et tilbygg på 140 kvadratmeter. kombinert med en sesonghage hvor vi kan ha 

utstillinger der vi følger årstidene og sesongene, sier Ander Sørbo, og 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. 

-Vi har ikke fått vist fram varene våre sånn vi ville ønsket det. Vi har rett og slett ikke hatt plass 

fordi vi har manglet en temaavdeling Nå blir det mye 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 vi har gjort i 



 

 

den nye butikken, blir til glede både for kundene og for oss som arbeider her, sier Anders Sørbo. 

Han kom til den tidligere franchise- drevne Europris-butikken på Lena som butikksjef i 2011. Da 

kom han fra samme stilling i Kiwi på Dokka. Fra nyttår er Lena-butikken heleid av Europris. 

 

Rød løper, kaffe og gode åpningstilbud   

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

som Freia store sjokoladeplater, får du fem av for 100 kroner, OMO til 89,90, Pepsi og Solo 12 

pakk til 69,90, spylevæske til 20 kroner, 2,5 kilo solsikkefrø til 29,90, Lambi toalettpapir og 

tørkerull til henholdsvis 89,90 og 99,90, Kims potetgull til 20 kroner, og ikke å forglemme 

smågodt til 8,90 for hektoen. Mange andre varer selges også med stort prisavslag. Det gjelder 

både hagegruppen Multum til 3999, Viborg loungesett til 6999 og bålpanne til 599, for å nevne 

noe.  

-Dette blir bra og ser veldig lovende ut, sier Anders Sørbo nå rett før det torsdag braker løs med 

den store åpningen i en butikk sterkt preget av at det snart er påske. Inkludert åpningsdagene, de 

tre påskedagene pluss lørdag i påskeuka, får vi syv fulle dager til å vise fram påskebutikken vår. 

Og det gleder vi oss til. 

 

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 Anders 

Sørbo, telefon 91793372, epost Anders.Sorbo@europris.no. Informasjon er også tilgjengelig 

på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

 



 

 

 
 

Billedtekst:   

God påskestemning i Europris-butikken som åpner på Lena torsdag. På bildet fra venstre: 

Morten Olafsen, butikksjef Anders Sørbo, Aurora Nicolaisen Amlien, Monica Haugli 

Pedersen, Aina Enerberg og Pop. 
  

 
 


