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Louis Nielsen åbner i  
Faaborg på torsdag 
 

Torsdag 3. februar åbner optikerkæden Louis Nielsen ny butik i Faa-
borg. Chefoptiker og daglig leder i butikken bliver Merete Rindom, der 
har 25 års erfaring som optiker, og som de seneste cirka 15 år har 
været et kendt ansigt i optikerbranchen på Sydfyn 
 
 
Torsdag slår optikerkæden Louis Nielsen dørene op til en ny butik i Faaborg. 
Den kommer til at ligge i det tidligere Handelshuset på adressen Torvegade 25 
C. Butikken i Faaborg bliver Louis Nielsens butik nummer 71 i Danmark, og fir-
maet har udpeget chefoptikerne Merete Rindom og John Tornhøj som partnere 
og dermed medejere af butikken. Den sydfynske optikerduo vil samtidig drive 
Louis Nielsen butikken i Svendborg sammen. 
 

Chefoptikerne Merete Rindom og John Tornhøj kommer til at stå i spidsen for den nye Louis Nielsen 
butik i Faaborg og kommer desuden til at drive Louis Nielsen butikken i Svendborg sammen. 



 

 

- Jeg glæder mig meget til at åbne, for jeg ved, at folk i Faaborg og omegn me-
get længe har ventet på, at det skulle ske, og det er virkelig dejligt, at det nu 
sker, siger Merete Rindom. Hun bliver daglig leder af butikken i Faaborg, mens 
hendes kompagnon John Tornhøj får det daglige ansvar for Louis Nielsen butik-
ken inde i Svendborg. 
 
- I butikken i Svendborg har vi i dag mange kunder, som kommer til os fra Faa-
borg-området. Det er dejligt, at vi nu åbner i Faaborg og dermed rykker tættere 
på en vigtig del af vores kunder. Og så giver det os selvfølgelig endnu bedre 
mulighed for at udbygge vores kundekreds i Faaborg, siger John Tornhøj. 
 
Stærkt koncept 
Merete Rindom og John Tornhøj er 
overbeviste om, at Louis Nielsens koncept 
med gode kvalitetsprodukter til faste, lave 
priser, vil gå rent ind i Faaborg. 
 
- Min erfaring er i hvert fald, at folk her i 
området er meget fornuftige og kritiske 
med, hvad de egentlig får for deres 
penge, når de handler, og det tror jeg 
bestemt vil være til vores fordel, siger 
Merete Rindom. 
 
Hun er sikker på, at Louis Nielsens stærke 
koncepter som eksempelvis 2for1, hvor 
man får to par briller for ét par brillers 
pris, nok skal gå rent ind hos kunderne. 
 
- Eksempelvis følger enkeltstyrkeglas også 
altid med i handlen hos Louis Nielsen, og 
lige nu sælger vi flerstyrkeglas til priser fra 
1 krone, så på den måde er der heller 
ikke rigtig nogen, der kan hamle op med 
os, siger Merete Rindom. 
 
Erfarne, lokale og kompetente 
Såvel Merete Rindom som John Tornhøj har mange års erfaring i optikerbran-
chen og er desuden velkendte i lokalområdet. Begge bor i området mellem 
Svendborg og Faaborg og har gjort det i flere år. 
 
Merete Rindom kunne for få måneder siden fejre 25 års jubilæum som optiker, 
og dermed hører hun til blandt de mest erfarne optikere i Louis Nielsen. Hun er 
oprindeligt uddannet hos en optiker i Kolding, men har gennem årene også ar-
bejdet hos forskellige optikere i Københavns-området. For 15 år siden flyttede 

Chefoptiker og partner Merete Rindom har mere 
end 25 års erfaring som optiker og har i mange 
år været et kendt ansigt i optikerbranchen på 
Sydfyn. 



 

 

hun tilbage til Sydfyn, og hun har de seneste otte år arbejdet hos Louis Nielsen i 
Svendborg. 
 
- Jeg glæder mig til at tage hul på et nyt kapitel i mit arbejdsliv. Det bliver spæn-
dende at være partner i Louis Nielsen og dermed også medejer. Det sker på det 
perfekte tidspunkt i mit liv, hvor børnene er ved at være så store, at jeg kan give 
den ekstra gas på arbejde. Det skal kunderne i Faaborg nok komme til at nyde 
godt af, siger Merete Rindom med et smil. 

 
John Tornhøj har også sine rødder i 
det sydfynske og gik blandt andet på 
gymnasium i Faaborg i sin tid. Han 
blev udlært optiker i 1998 i Odense 
og har nu i mere end 10 år arbejdet 
som optiker i Svendborg, heraf de 
seneste syv-otte år hos Louis Nielsen. 
 
Festlig åbning 
I forbindelse med åbningen byder Louis 
Nielsen på lidt mundgodt, flerstyrkeglas til 
priser fra 1 krone, og så bliver åbningen 
blandt andet også fejret med gratis syns-
prøver. 
 
De første dage vil både Merete Rindom og 
John Tornhøj være at træffe i den nye butik 
i Torvegade i Faaborg. 
 
- Vi håber naturligvis, at rigtig mange har 
lyst til at kigge forbi og hilse på os, siger 
Merete Rindom og John Tornhøj. 
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Yderligere oplysninger, kontakt: 
Tino Pedersen  
Head of PR & Communication 
Tlf.: 30783051 
E-mail: tip@louisnielsen.dk 
 
Om Louis Nielsen A/S: 
Louis Nielsen A/S er en af Danmarks største optikerkæder med mere end 70 butikker og knap 600 
medarbejdere over hele landet. Virksomheden sælger årligt mere end en kvart million briller og 25 mil-
lioner kontaktlinser. Virksomheden er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren Louis Nielsen, og i 2005 
blev Louis Nielsen A/S en del af verdens største privatejede optikerkæde Specsavers, som har mere end 
1.400 butikker i 10 lande verden over. Louis Nielsen A/S og Specsavers har som mission at levere høj 
kvalitet til faste, lave priser. 

Chefoptiker og partner John Tornhøj bor ligesom 
kompagnon Merete Rindom mellem Svendborg og 
Faaborg.  


