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Albertslund, den 21. maj 2021 

  

Ny stor ALDI-butik åbner i Løgstør d. 28. maj 

 

Fredag d. 28. maj åbner en nybygget Aldi-butik på Limfjordsvej 2 i Løgstør. 

Butikken, som erstatter den gamle Aldi længere nede ad vejen, er større, lysere 

og et godt eksempel på ’det nye Aldi’. Borgmester Per Bech Laursen markerer 

åbningen, og Aldi byder på gratis croissanter og goodiebags, gode tilbud og 

mulighed for at tømme butikken på to minutter.  

 

 

Butikschef Lars Thomsen glæder sig til at tage imod kunderne i en større og moderne butik (PR-foto) 

 

”I hele landet åbner vi nye, moderne butikker, som gør det enkelt at få god kvalitet til de 

bedste priser. Og det glæder vi os til, at beboerne i Løgstør nu også kan få gavn af,” 

siger salgsdirektør i Aldi, Morten Milling. 

 

”Aldi er simpelthen vokset sig for stor til vores gamle butik, så vi glæder os til at byde 

kunderne velkommen i en ny og større butik, hvor man kan købe ind med mere 

albuerum”, fortæller butikschef i Løgstør, Lars Thomsen. 

 

Med den nye butik bliver der mere plads til både lokale kunder og turister, som kan 

nyde godt af en større, lysere og bedre indrettet butik med bl.a. ny bake-off afdeling 

(der bages i butikken flere gange dagligt), stor frugt og grønt-sektion, stort udvalg af 

dansk kød 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 og mere økologi.  

 

Udenfor butikken er der etableret flere parkeringspladser og mulighed for opladning af 

elbil. En del af strømmen produceres direkte på butikkens tag, hvor der er opsat 

solceller, som også producerer grøn strøm til butikken.  
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Alt på indkøbslisten – og en god service 

Lars Thomsen har været butikschef i Aldis butikker i Løgstør og Fjerritslev i halvandet 

år, og fra d. 1. juni fokuserer han udelukkende på den nye butik i Løgstør. Selv er han 

fra Thisted og læner sig trygt op ad sine medarbejdere, når det angår lokalkendskab.  

 

Personalet består foruden Lars Thomsen selv af 11 butiksmedarbejdere, og hvad angår 

service, er alle på samme hold:  

 

”Vi går alle meget op i at give kunderne en god service. Det er vores job at sikre, at 

kunderne kan få de varer, de har på indkøbslisten, og at det altid er en god oplevelse at 

handle hos os. Derfor glæder vi os alle rigtig meget til at tage imod både nye og gamle 

kunder og vise, at Aldi er et godt sted at handle. Vi har alt til hverdagen og altid skarpe 

priser,” fortæller Lars Thomsen.  

 

Åbningsfest med gratis goodiebags og konkurrence 

Åbningsdagen vil efter planen heller ikke gå helt stille af sig. Allerede fra 

morgenstunden, fredag d. 28. maj kl. 7.30, byder Aldi på gratis croissanter fra den nye 

bake-off afdeling, og de første 100, som handler i butikken, vil få en gratis goodiebag 

med hjem.  

 

”I forhold til corona følger vi selvfølgelig sundhedsstyrelsens anbefalinger og har også 

denne dag ekstra fokus på, at man skal holde afstand og spritte af, så alle kan handle 

trygt og sikkert i butikken”, forsikrer Lars Thomsen. 

 

I de første tre uger efter åbningen er der ekstra skarpe åbningstilbud at hente i butikken, 

og alle kunder har mulighed for at deltage i en helt særlig konkurrence: Som vinder kan 

man nemlig i to minutter fylde indkøbsvognen med alt, hvad hjertet begærer, uden at 

betale en krone. Alt, man skal gøre for at deltage i lodtrækningen, er at skrive navn og 

telefonnummer på sin bon og lægge den i konkurrence-kassen ved udgangen. Hver uge 

trækkes en heldig vinder.  

 

Borgmesterbesøg 

Den formelle del af åbningen sker fredag den 28. maj kl. 8.00, hvor borgmester i 

Vesthimmerland Kommune, Per Bech Laursen (V) vil markere åbningen ved at klippe 

snoren til den nye butik. Alle er velkomne til at være med og tage del i festlighederne. 

 

Fakta om Aldi i Løgstør 

Adresse: Limfjordsvej 2, 9670 Løgstør  

Åbningstider: 8-21 alle dage 

Størrelse: 1200 m2 i alt, 846 m2 salgsareal, 79 p-pladser og 2 ladere til elbiler 

 

For yderligere information:  

Louise Wendelbo, Kommunikationschef i ALDI Danmark: presse@aldi.dk 
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