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ÄLVÄNGEN. Av Nettos 
100 butiker i Sverige 
var enheten i Älvängen 
den som svarade för 
den största omsätt-
ningsökningen i fjol.

33 procent upp vitt-
nar om en ökad popula-
ritet bland kunderna.

– Vi är jätteglada och 
hoppas naturligtvis att 
framgången ska hålla 
i sig, säger butikschef 
Linda Jönsson.

Netto i Älvängen firar 5-års-
jubileum i år. Netto i Sverige 
fyller 7 år och det firas just nu 
med kalaspriser i landets buti-
ker.

– Vårt egna lokala jubi-
leumsfirande kommer att äga 
rum till hösten efter semestern, 
säger Linda Jönsson.

Sedan öppnandet i juli 2004 
har Netto Älvängen successivt 
ökat sin omsättning. I fjol var 
emellertid ett rekordår då man 
blev årets raket. Butiken stod 
för den största omsättningsök-

ningen av alla enheter, jämfört 
med föregående års siffror.

– Nu har vi funnits ett tag 

på orten och kunderna har 
upptäckt att det är en billig och 
trevlig butik. Kunderna hand-
lar för större belopp än vad som 
var fallet tidigare plus att vi hela 
tiden ser en tillströmning av 
nya konsumenter. Det är själv-
klart oerhört glädjande för vår 
del, säger distriktschef Jesper 
Friman.

– Vi har sett ett förändrat 
köpbeteende hos våra konsu-
menter. Sådana som tidigare 
kompletteringshandlade hos 
Netto köper nu allt hos oss, 
även traditionella basvaror. De 
har insett att vi inte bara har 
danska varor utan även svenska 
märken, som de känner igen, 
tillägger Friman.

Sedan några år tillbaka finns 
även Netto i Bohus Centrum, 
en butik vars omsättningskurva 
också pekar spikrakt uppåt. 
Enligt Jesper Friman finns 
också ett intresse av att återi-
gen starta upp verksamhet i 
Nödinge.

– Den lokal som vi hade 
tidigare var inte anpassad för 
vår verksamhet, men faktum 
är att vi gärna vill tillbaka till 
Nödinge. Närmast på tur står 
dock en etablering i Lilla Edet. 
Vi håller ögonen öppna för en 
ändamålsenlig lokal alternativt 
att vi bygger nytt. 1 000 kva-
dratmeter är det som krävs, 
säger Friman och fortsätter:

– Netto har idag 105 buti-
ker, men har en plan att öppna 
cirka 30 nya butiker varje år. 
Vårt koncept är att vi ska vara 
nära kunden och att vi alltid ska 
erbjuda det billigaste priset.

Netto i Älvängen står inför 
en förändringsprocess. Den 
nuvarande butikslokalen ska 
rivas och ersättas av en ny inom 
en tvåårsperiod.

– Det är välkommet. Vi 
behöver större butiksyta, men 
framförallt större lagerut-
rymme. Som det är nu räcker 
vårt lager inte till och då tvingas 
vi ställa ut pallar i affären, för-
klarar Linda Jönsson.

Det gäller att ha gott om 
varor hemma eftersom de säljs 
i raketfart.

Netto i Älvängen årets raket
– Svarade för den största omsättningsökningen '08

NETTO
Netto är en del av Dansk Super-
marked gruppen A/S, vilken ägs 
av A.P. Möller-Maersk Gruppen och 
Salling A/S. Dansk Supermarked 
driver utöver Netto även Fötex- och 
Bilkavaruhusen i Danmark. Dansk 
Supermarked är idag den näst 
största dagligvarukedjan på den 
danska marknaden.
I maj 2002 togs steget över sundet 
och den första Nettobutiken i Sve-
rige etablerades den 8 maj 2002 i 
Trelleborg. I samband med etable-
ringen i Sverige ingicks ett 50/50 

joint-venture avtal mellan Dansk 
Supermarked A/S och ICA AB. Detta 
avtal ändrades under februari 2007 
och Netto Sverige AB ägs numera till 
95 % av Dansk Supermarked.
Idag finns Nettos butiker på ett 
100-tal olika ställen runt om i landet. 
Netto är Sveriges mest expansiva 
livsmedelskedja just nu med en 
målsättning att etablera ca 30 nya 
butiker varje år de kommande åren. 
Netto har idag 1 300 medarbetare i 
Sverige och har cirka 14 000 kolle-
gor i de andra nettoländerna.

PÅ NETTO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Netto i Älvängen blev utnämnda till ”Årets raket” då man 
svarade för den största omsättningsökningen av samtli-
ga enheter i landet under 2008. T v distriktschef Jesper 
Friman och butikschef Linda Jönsson.
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