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Albertslund, den 15. juni 2020 

  

Aldi Nørresundby fejrer åbning af ny butik  
 

Fredag den 19. juni bliver den røde løber rullet ud, når butikken i 

Nørresundby klipper snoren over til en spritny butik med Aldi’s nye 

butikskoncept.  

 

Den gamle Aldi-butik på Viaduktvej blev revet ned slut 2019 og nabohuset ved siden af 

og en tom grund har resulteret i en ny og større butik. Butikken glæder sig til og kan byde 

gamle som nye kunder inden for i et helt nyt butiksunivers med ny indretning og farverige 

rammer. Dagen bliver skudt i gang med tale fra regionsdirektør Michael Ottesen, 

hvorefter dørene bliver slået op til et nyt friskt Aldi.  

 

Butikschef Claus Nielsen glæder sig til at give kunderne en ny og forbedret 

indkøbsoplevelse.  

”Butikken er forvandlet til et helt nyt butiksunivers, og der er meget mere plads. Vi har savnet 

kunderne, så vi ser meget frem til at se rigtig mange gamle og nye kunder, så vi sammen 

kan fejre den nye butik,” fortæller den forventningsfulde butikschef, Claus Nielsen.  

 

To Aldi-butikker i Nørresundby med nyt butikskoncept 
 

Der er nu mulighed for at handle ind i det nye Aldi to steder i Nørresundby, hvor butik 

nr.2 ligger på Hjørringvej 56 og fik i november 2018 en lettere modernisering. Det nye 

tiltag i butikkerne medvirker til en øget kundeoplevelse med en kerne i butikken, som 

byder på et stort udvalg af frisk frugt og grønt, danske varer, flere mærkevarer samt mere 

økologi, og en bred vifte af vegetariske og veganske varer. Samtidig kan kunderne også 

blive inspireret af butikkens temaområder og convenience indeholder et stort udvalg af 

hurtige snacks, færdigretter og          

salater. Alle varer i høj kvalitet til samme lave priser. 

 

Fejring af åbningen foregår under hensyn til corona.  

”Det er ingen hemmelig, at vi havde ønsket os en kæmpe åbningsfest med masser af 

aktiviteter for hele familien. Men grundet corona følger ALDI Danmark nøje myndighedernes 
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retningslinjer. Vi håber derfor også, at kunderne fortsat vil holde afstand og tage hensyn til 

hinanden – også på åbningsdagen”, fortæller butikschef Claus Nielsen.  

 

 

 

 

 

 

Kom og oplev det nye Aldi på Viaduktvej 7 fredag den 19. juni kl. 8.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find de to Aldi-butikker i Nørresundby her:  

Viaduktvej 7 

Hjørringvej 56 

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

Foto: Privat foto 
Butikschef Claus Nielsen er klar til at  

åbne den nye Aldi-butik på Viaduktvej 

fredag den 19. juni.  
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