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Järnia är Sveriges ledande 
fackhandelskedja inom hus-
håll, trädgård och verktyg. Nu 
fi ras 40-årsdagen med 60-tals-
priser.

- Vi fi rar ända fram till jul, 
säger Morgan Forsberg, som 
driver butiken i Strömstad.

Järniakedjan AB är ett nordiskt 
samarbete som förenar stordrift 
med entreprenörskap, vilket möjlig-
gör storskalsfördelar och effektiva-
re inköp med stark lokal närvaro.

- Vi ser till att vi har ett utbud som 
är anpassat till vår lokala marknad 
som vår centrala organisation köper 
in. Det garanterar rätt utbud och 
lägre kostnader för kunden. Inom 

Järnia 40 år – kalas för hela familjen

Tel: 0526-662 22
Oslovägen 46

stromstad@jarnia.se
www.jarnia.se

Du är alltid välkommen in till Järnia i Strömstad, med erfaren, engagerad och kunnig personal, säger butikschef Morgan Forsberg.

            Vi välkomnar ökad handel 
längs Oslovägen, med fl er butiker”

Fakta Järnia:

Järniakedjan ägs till 52 pro-
cent av Järniabutiker i Sverige 
och 48 procent av Jernia ASA 
i Norge. I Sverige fi nns 81 
Järniabutiker med totalt 650 
medarbetare. Varumärket Jär-
nia känns igen av 98 procent 
av alla vuxna svenskar. I Jär-
niabutiken i Strömstad arbetar 
åtta personer. Butiken har öp-
pet vardagar kl. 07.30-18.00 
och lördagar kl. 09-15. 

Järniakedjan har vi även ett utveck-
lat fortbildningssystem. Vi är där-
för varuhuset för hushåll, trädgård 
och verktyg som kombinerar ett 

stort utbud till bra priser med hög 
service och kunnig personal.

Maskiner som 
tål att användas
Järnia är måna om att erbjuda pro-
dukter med bra kvalitet i olika pris-

klasser. Därför uppskattas Järna av 
såväl yrkesmän, företag som hem-
mafi xare. 

- 40-årsjubileet innebär fl er kam-
panjer i höst och att 
vi på vissa varor 
erbjuder prislappar 
på 1968-års nivå. 
Vi har en mycket 
välfylld butik inför 
jul.

Med den nya in-
farten till Ström-

stad blir Oslovägens köpcentrum 
än mer lättillgängligt. 

- Vi välkomnar ökad handel längs 
Oslovägen, med fl er butiker. I fram-
tiden ser jag gärna att öppettider 
harmoniseras och en mer kraftfull 
gemensam marknadsföring.
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Distribueras i november 2008 till hushåll och företag i Strömstad samt kontor i grannkommunerna. 

Frågor besvaras av Jan Palmblad tel: 0526-193 19
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