
Jula åpner på Vinterbro
Nå (11 juni) åpner Jula et nytt varehus på Vinterbro.

Det nye varehuset blir Julas 26. på den norske markedet.

– Vi er veldig fornøyde med vår nye beliggenhet på Vinterbro, og utrolig glade for å åpne enda et varehus i Oslo-området. Her er det høy
etterspørsel, og vi ser gode muligheter og stort potensial for flere varehus. Fra før har vi varehus i Lørenskog og Sandvika. Derfor er det
ekstra spennende at vi nå utfyller med et helt nytt varehus på Vinterbro, sier Per Jacobsen, administrerende direktør.

Stor jubileumspremiere

På kort tid har Jula blitt en landsdekkende varehuskjede i Norge.

Det blir en ekstra høytidelig premiere i Vinterbro med mange gode tilbud til kundene. Varehuset er nemlig ikke bare det 26. i Norge, det er
dessuten Julas 80. varehus totalt.

– Det føles naturligvis spesielt å nå milepælen på 80 varehus. Noe slikt hadde vi aldri drømt om da vi åpnet det første Julavarehuset i 1985. Vi
har hatt en veldefinert etableringsstrategi de siste årene, og da særlig i Norge, hvor vi nå er landsdekkende. Utviklingen i Norge har vært
fantastisk. Nordmannen har virkelig trykket Jula til sitt bryst, sier Karl-Johan Blank, Julas eier og konsernsjef.

Vinterbro ligger i Ås kommune med rundt 18 500 innbyggere, og dekningsområdet er svært stort og folkerikt. Varehuset har en svært god
beliggenhet ved Nygårdskrysset, hvor E6 og E18 møtes. Dessuten er det lett tilgjengelig for nye og eksisterende kunder ved Kveldroveien 47.

Julas varehus blir ca. 3000 kvadratmeter stort med rundt 20 nye ansatte. Julas nærmeste naboer blir Plantasjen, Coop Obs Bygg og
Møbelringen.

– Byggingen av Julas nye varehus har gått bra, vi er en god gjeng med både nye og erfarne Julamedarbeidere. Vinterbro har en spennende
beliggenhet, og jeg tror at vi kan lokke til oss veldig mange kunder. Vi har et fantastisk dekningsområdet i Østfold, som er et av de mest
folketette områdene i hele Norge. Vi ser frem til å møte kunden med vårt nye konsept i et helt nytt varehus, sier Rickard Persson, varehussjef
for Jula Vinterbro.

Ved ytterligere spørsmål:

Per Jacobsen, administrerende direktør, 47 679 23 033, per.jacobsen@jula.no

Magnus Ljung, Information Manager, 46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se

Jula AB er et familieeid selskap med hovedkontor og sentrallager i Skara i Sverige. Jula tilbyr kreative hjemmefiksere og profesjonelle et
attraktivt utvalg til lave priser via varehus. Jula har ca. 2700 ansatte og totalt 80 varehus, hvorav 43 i Sverige, 26 i Norge og 11 i Polen. I 2015
omsatte Jula-konsernet for 5,4 milliarder SEK og hadde et resultat på 568 millioner SEK.

Gå gjerne inn på www.jula.no for mer informasjon.


