Pressmeddelande 2011-08-25

Coop Extra Jakobsberg blir Järfällas modernaste
matbutik
Coop Extra Jakobsberg har byggt om och öppnar nu Järfällas modernaste matbutik.
Nu möts kunderna av en luftigare och ljusare butik med ett helt nytt bageri och
flera manuella diskar som delikatess och fisk – allt enligt önskemål från
medlemmarna.
Idag är det nyinvigning för Coop Extra Jakobsberg som har genomgått en stor
ombyggnation.
– Vi frågade våra lokala medlemmar vilken typ av butik de allra helst skulle vilja ha och vad
de värderar högst när de handlar mat. Utifrån svaren har vi skapat en butik med mycket
färskvaror som till exempel bröd, frukt och grönt och en trevlig atmosfär att handla i, säger
Marie Karlsson, butikschef Coop Extra Jakobsberg.
Till nyheterna hör ett nytt bageri med allt från nybakat bröd till tårtor och kakor. Nu finns
även manuella diskar för delikatess och fisk, med bland annat goda ostar, färdiglagade rätter
och skaldjur. Som ett svar på kundbehovet har det även investerats i en salladsbar och ett
eget kök där kock och kallskänka lagar olika rätter för catering eller som säljs direkt över
disk.
– I dagens hårda konkurrens måste vi alltid vara strået vassare i kundmöte, utbud och
kvalitet. Jag hoppas att våra kunder och medlemmar är nöjda med den nya butiken och att
vi kan fortsätta att ha en dialog för framtida utveckling av butiken, säger Marie Karlsson.
Under invigningsveckan blir det olika aktiviteter med bland annat provsmakningar.
Fakta om Coop Extra Jakobsberg:
Nyinvigningsdatum: kl 10.00 den 25 augusti 2011
Adress: Riddarplatsen 12, Järfälla
Öppettider: mån-fre 08.00-21.00, lör-sön 09.00-21.00
Butikschef: Marie Karlsson
För ytterligare information:
Marie Karlsson, butikschef Coop Extra Jakobsberg, tel: 08-580 311 80
Coops pressjour, tel. 08-743 23 33

Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt
Mataffären.se och Daglivs. Som medlem får du medlemsåterbäring på upp till 5 % på allt du handlar. Se även www.coop.se

