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I dag öppnar Coop Extra i Linköping 
 
I dag slår Coop upp portarna till en helt ny Coop Extra vid Garnisonen i Linköping.  Eget 
bageri, snabbkassor, manuell delikatess- och fiskavdelning samt ett stort utbud av 
färskvaror till låga priser är något av det den nya butiken kan erbjuda alla linköpingsbor. 
 
– Vi hade förhandsvisning av butiken i lördags och fick många positiva kommentarer från kunderna. 
Nu ska det bli kul att kunna öppna på riktigt och vi ser fram emot att ta hand om våra medlemmar 
och kunder på allra bästa sätt, säger Mio Svahn, butikschef för den nya Coop Extra-butiken. 
  
Butiken har ett brett sortiment av matvaror till mycket konkurrenskraftiga priser. Särskilt har butiken 
satsat på färskvarorna. Butiken har även ett mycket stort sortiment av ekologiska och miljömärkta 
varor, samt en rejäl manuell delikatessavdelning samt ett eget bageri och en manuell fiskavdelning. 
En särskild avdelning för spel och kiosk finns också. 
 
För att det ska gå snabb och enkelt att handla har butiken också fått den nya sortens snabbkassor där 
kunden själv kan scanna och betala sina varor med kontanter eller kort. 
 
 – Det är roligt att vi kan erbjuda den här möjligheten att minska köerna för alla våra kunder. Vi vet 
från bland annat från svaren i Coops Medlemspanel att kunderna vill ha hjälp med att spara tid och 
förenkla vardagen. De nya kassorna är ett sätt att möta de behoven, säger Mio Svahn. 
 
Öppettiderna för Coop Extra vid garnisonen kommer vara 7-22 dagligen. 
 
För mer information: 
Mio Svahn, butikschef Coop Extra, 013-49 59 290 
Coop Sveriges pressjour, 08-743 23 33 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. 
Coop Sverige är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF). 


