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Clas Ohlson öppnar nya butiker i Tyskland och Norge 

Tidigare idag öppnade Clas Ohlson koncernens 226:e och 227:e butik, i Tyskland 

respektive Norge. Båda butikerna stärker Clas Ohlsons närvaro på de lokala 

detaljhandelsmarknaderna Hamburg och Bergen ytterligare. 

Efter månader av förberedelser öppnades idag Clas Ohlsons fjärde butik i Hamburg. 

Butiken har en försäljningsyta om drygt 1 000 kvadratmeter och ligger på den centralt 

belägna shoppinggatan Spitalerstraße. 

‒ Vi strävar efter att bygga en stark bas i Hamburg-regionen som en del av den första 

fasen av vår expansion i Tyskland. Genom att öppna denna fjärde butik har vi nu en god 

närvaro i staden. Vi har ett mycket bra team på plats här i Hamburg, inte minst i den nya 

butiken på Spitalerstraße och jag ser fram emot att följa vår framtida utveckling här, säger 

Sampo Päällysaho, landschef Clas Ohlson Tyskland. 

Även i Norge var kunderna glada att komma in i Clas Ohlsons nya butik, i centrala Bergen. 

Butiken är den 87:e Clas Ohlson-butiken på den norska marknaden och den sjätte i 

Bergen. 

‒ Bergen har alltid varit en mycket bra stad för oss och vi har länge velat öppna en butik 

mitt i stadens centrum. Vi är väldigt glada över läget i Galleriet, som är ett av de största 

köpcentrumen i centrala Bergen, säger Rune Johansen, Operations Manager på Clas 

Ohlson Norge. 

Clas Ohlsons nya butik i Bergen har en försäljningsyta om cirka 750 kvadratmeter och ett 

upptagningsområde på 120 000 invånare. 

För mer information om Clas Ohlsons butiksbestånd och framtida butiksetableringar, se 

detaljerad lista på om.clasohlson.com. 

 

For mer information, vänligen kontakta: 

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för 

vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av 

prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq 

Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på 

www.clasohlson.com. 

http://www.clasohlson.com/

