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Albertslund, den 26. oktober 2020 

  

Den nye Aldi i Risskov er klar til åbning 

På Ravnsøvej i Risskov er butikschef Mads Sørensen klar til at byde kunderne 
inden for i en flot, ny Aldi-butik, når det røde bånd klippes over fredag den  
30. oktober.   
 

Den gamle Aldi-butik på Åmarksvej er snart fortid. Fra fredag den 30. oktober kan 

kunderne nemlig gå på opdagelse i en større, nybygget Aldi-butik på Ravnsøvej i Risskov. 

Byggeriet af den nye butik startede op i januar, og butikschef Mads Sørensen er nu 9 

måneder senere klar til at slå dørene op til et helt nyt Aldi med et moderne og indbydende 

butiksunivers. Med butikkens placering ud til Grenåvej bliver den tilmed mere synlig og 

nemmere tilgængelig, så butikschefen har fundet det store smil frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg er utrolig stolt over at skulle åbne så flot og stor en Aldi-butik. Det er helt vildt 

spændende. Jeg er springfyldt med energi, og jeg glæder mig til at byde kunderne inden 

for i et helt nyt Aldi”, siger den forventningsfulde butikschef Mads Sørensen. 

 

Åbningsdagen bliver skudt i gang med åbningstale fra regionsdirektør i Aldi Michael 

Ottesen, og de første 100 kunder får en buket blomster med hjem og en forpakket pose  

Privatfoto: Butikschef Mads Sørensen er forventningsfuld og ser meget frem til at slå dørene op 
til den nye, flotte butik i Risskov fredag d.30. oktober  
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med bake-off. Om eftermiddagen kan børnene vinde lækre gevinster i et gave-lykkehjul, 

og hele dagen er der 800 præmier med Aldi’s varer på højkant i en 

skrabelodskonkurrence. 

 

Fejringen foregår med en række særlige tiltag af hensyn til corona. 

”Vi håbede på en kæmpe åbningsfest med masser af 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 alle børn får mulighed for 

at vinde i vores gave-lykkehjul”, fortæller butikschef Mads Sørensen. 

 

Fra torsdag den 29. oktober er det et krav, at kunder skal bære mundbind i 

supermarkeder. Mundbind kan købes i butikken.  

 
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 Risskov nu også en ny og større Aldi-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 Ravnsøvej 15B fredag den 30. oktober kl. 8-21. 

 

Fakta om Aldi Risskov: 

Butikken ligger på Ravnsøvej 15B i Risskov og har åbent alle dage kl. 8-21.  

Butikkens areal er 1.225 m² - heraf 904 m² salgsareal. Det er næsten dobbelt så meget 

som den gamle butik i Egå, der kun havde 550 m² salgsareal. Der er to indkørsler fra 

Ravnsøvej, og med hele 122 parkeringspladser er det nemt at komme til. 73 af 

parkeringspladserne er ekstra store med en bredde på 2,8 m.  

 
For yderligere information: 
External Communications Manager, Michele Iversen: michele.iversen@aldi.dk 
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