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Rusta öppnar nytt i Bromma och rustar i
landet

Fredagen den 25e oktober öppnar Rusta sitt 70:e varuhus, och
Stockholmregionens sjunde, i Bromma Blocks. Samma vecka slår kedjan upp
portarna till nya, fräscha varuhus i Charlottenberg och Jönköping. 

Rusta går starkt framåt och det senaste året har varit den mest
etableringsintensiva perioden i företagets historia. I befintliga varuhus har
Rusta dessutom gjort betydande investeringar i ombyggnader och varuhusen
är i bättre skick än någonsin. 

Öppningen i Bromma Blocks är viktig och stärker Rustas närvaro i
Stockholmsregionen, ett område med stor potential och starkt kundunderlag.
I Charlottenberg respektive Jönköping flyttar varuhusen in i nya och större
varuhus. 

”Rusta befinner sig i en kraftig tillväxtfas, där nyetableringar samt ut- och
ombyggnationer är ett steg i ledet på Rustas fortsatta utvecklingsresa. Öppningen
i Bromma förstärker ytterligare vår närvaro i Stockholm. Med nya varuhus i
Jönköping och Charlottenberg hoppas vi på att kunna glädja och överraska våra
trogna kunder och nya besökare", säger Göran Westerberg, VD på Rusta. 

Vi på Rusta vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och
tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många
människor att köpa hem- och fritidsprodukter av god kvalitet till bästa pris.

Sortimentet förnyas ständigt och anpassas kontinuerligt efter trender och
säsonger. Rusta marknadsför, utöver kända internationella märken, ett flertal

http://www.rusta.se/


egna varumärken.

Det första varuhuset öppnades 1986 av entreprenörerna Anders Forsgren och
Bengt-Olov Forssell som fortfarande är företagets huvudägare. De har båda
en gedigen utbildning och bakgrund inom distribution, marknadsföring och
detaljhandel. En lyckosam kombination som skapat det som idag är Rusta.
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