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Albertslund, den 9. oktober 2020 

  

Aldi i Roskilde fejrer åbning af ny butik  
 
Fredag den 16. oktober er butikschef Thomas Skaarup-Petersen klar til at byde 

kunder velkommen i en nyrenoveret og større Aldi-butik på Sdr. Ringvej i 

Roskilde.  

 

Efter fem måneders renovering er Aldi i Roskilde klar til at slå dørene op til en ny, flot butik. Butikken 

er udvidet med 145 m² med blandt andet nyt vindfang og større pantrum og bake-off afdeling. 

Kunderne kan også se frem til et helt nyt butiksunivers med ny indretning og farverige rammer.   

 

 

 

 

Den nye butik er en god start for butikschef Thomas Skaarup-Petersen, som startede i Aldi for et 

halvt år siden, og har set frem til at slå dørene op til den nye butik.  

 

”Jeg har 25 års erfaring fra detailbranchen, men det er noget helt særligt at få lov til at indvie en ny 

butik. Så det glæder jeg mig utrolig meget til. Især til at se kundernes reaktion og selvfølgelig give dem 

en rigtig god indkøbsoplevelse, når de handler hos os i det nye Aldi”, siger den forventningsfulde 

butikschef Thomas Skaarup-Petersen. 

 

Dagen bliver skudt i gang med åbningstale fra regionsdirektør Morten Milling, og de første 100 

kunder får en buket blomster med hjem og en forpakket pose med bake-off. Derudover er der 800 

præmier med Aldi’s varer på højkant i en skrabelodskonkurrence.  

Privatfoto: Butikschef Thomas Skaarup-Petersen ser frem til åbningsdagen den 16. oktober.  
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”Vi havde planlagt en større åbningsfest med aktiviteter for hele familien. Men grundet corona følger 

vi selvfølgelig sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi har derfor ekstra fokus på, at man skal holde 

afstand og spritte af, så alle kan handle trygt og sikkert i butikken. I stedet fejrer vi åbningen med en 

masse gode åbningstilbud, og mange kunder har mulighed for at vinde varer fra Aldi i vores 

skrabelodskonkurrence,” fortæller butikschef Thomas Skaarup-Petersen. 

 
Nyt butikskoncept og mere fokus på pris, kvalitet og kundeoplevelse 
 

Som en del af Aldi’s udvikling, der blandt andet indebærer modernisering og etablering af nye 

butikker, har Roskilde nu også en ny og større butik, der skal gøre kundeoplevelsen bedre. Blandt 

de nye tiltag er en centralt placeret frugt- og grøntafdeling, som byder på et stort udvalg af frisk 

frugt og grønt og et område med convenience-varer med et stort udvalg af hurtige snacks, 

færdigretter og salater. Derudover byder det nye Aldi på flere danske varer, flere mærkevarer, mere 

økologi og mere plads til fersk kød og fisk. 

 

Kom og oplev det nye Aldi på Sdr. Ringvej 24A fredag den 16. oktober kl. 8-21. 

 

Fakta om Aldi Roskilde: 

Butikken ligger på Sdr. Ringvej 24A, Roskilde og har åbent kl. 8-21 hver dag. Butikken er 145 m² 

større end den gamle Aldi og har dermed et samlet areal på 1200 m² - heraf 735 m² salgsareal.  

Den tilhørende parkeringsplads får 68 brede parkeringsbåse på 2,8 m. Dertil har butikken fået en 

udkørsel til Sdr. Ringvej, og en ny grøn gangsti er etableret på bagsiden af butikken, som forbinder 

Sdr. Ringvej og Havsteensvej.   
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