
 

 

   
   
Om McDonald’s i Sverige 

Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta restaurangerna ägs och drivs 

lokalt av egna företagare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, 

preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs 

mer på www.mcdonalds.se eller följ oss på Twitter, Facebook och Instagram. 

Goda nyheter för burgarälskare - nu öppnar McDonald’s i 
Nykvarn 
 
Som en del i McDonald’s expansionsplaner öppnar nu ytterligare en restaurang - den här gången i 
Nykvarn. Det blir första gången McDonald’s kommer till stan och kommer innebära runt 60 
jobbtillfällen för regionen. Restaurangen är också utrustad med ett modernt tillagningssystem 
och digitala beställningskiosker som innebär att burgare tillagas på beställning.  
 
McDonald’s Nykvarn öppnar dörrarna för gäster den 19 december och under en öppningsceremoni 
kommer kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg klippa banden, tillsammans med 
franchisetagaren Anette Hoffman. Den nya restaurangen är en del i en större expansionsplan för 
McDonald’s Sverige och under året har hela sex nya restauranger öppnat dörrarna, och ytterligare 
fem nya restauranger är redan på gång för 2020. 
 
- Nu är vi äntligen på plats i Nykvarn. Att vi kan öppna upp restaurangen för alla burgarsugna gäster 
och välkomna dem till en modern upplevelse i toppklass känns otroligt roligt. Vi har maten i fokus 
och med de digitala beställningskioskerna lever vi upp till gästernas förväntningar på både mat av 
hög kvalitet, hög servicenivå och digitalisering. Vårt läge gör restaurangen dessutom lättillgänglig för 
alla Nykvarnsbor och för förbipasserande bilister, säger Anette Hoffman, franchisetagare McDonald’s 
Nykvarn.  
 
Restaurangen i Nykvarn kommer att vara toppmodernt utrustad. Det innebär att Nykvarnsborna 
kommer kunna göra sina beställningar i digitala beställningskiosker och välja att slå sig ned för att bli 
serverade vid bordet av McDonald’s medarbetare. Med de digitala kioskerna tillagas maten på 
beställning och innebär både ännu godare burgare och mindre matsvinn. Med öppningen av 
restaurangen genereras också runt 60 nya jobbtillfällen i regionen. 
 
- En viktig del i öppnandet av den nya restaurangen är såklart att det genererar arbeten i området. Vi 
är glada över att kunna anställa runt 60 nya personer och välkomna dem till vår McDonald’s-familj, 
fortsätter franchisetagare Anette Hoffman. 
 
Restaurangen i Nykvarn har Drive Thru för alla som vill ta maten med sig i bilen och laddstolpar för 
de resenärer som behöver ladda sin elbil. McDonald’s expansionsplaner fortsätter med slutmålet att 
ha öppnat 30-40 restauranger under de kommande fem åren.   
 
 
För mer information, kontakta: 
Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__na01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.mcdonalds.se-252F-26data-3D02-257C01-257Chenrik.nerell-2540se.mcd.com-257C71542806adc2403e060508d68b75f803-257Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c-257C0-257C0-257C636849736124014745-26sdata-3Dj5SaOZoI2zh2TZqEksdGLFpzwB-252BZoWR6Idg6knr1F0Y-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=Tdtf3Ryyw-Z5lC0541u1UyTCQD_LcKzk2-x_hu5AtgI&m=Jki4Tf9g1D-SHeNVKVWCayi4y76bJzoy9sRuIs9oacE&s=tbrrRXd__NI-XX-_pvS8dZNNn86bOFTG7yPN6lxAD4c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__na01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Ftwitter.com-252Fmcdse-26data-3D02-257C01-257Chenrik.nerell-2540se.mcd.com-257C71542806adc2403e060508d68b75f803-257Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c-257C0-257C0-257C636849736124014745-26sdata-3DhXD6NXaIc34TosQuw-252BeIDJNySRDzOv3tpjhDLlSMISU-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=Tdtf3Ryyw-Z5lC0541u1UyTCQD_LcKzk2-x_hu5AtgI&m=Jki4Tf9g1D-SHeNVKVWCayi4y76bJzoy9sRuIs9oacE&s=u6f2umm-n5a-pwOJtf9YgkezZiVsay2yK_jnoDv7l-c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__na01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.facebook.com-252Fmcdonaldssverige-26data-3D02-257C01-257Chenrik.nerell-2540se.mcd.com-257C71542806adc2403e060508d68b75f803-257Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c-257C0-257C0-257C636849736124024753-26sdata-3DU4NpSfiPPxFQ2S8pyEuRE6nfLA0-252FhWHhtF6HHnDwj4o-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=Tdtf3Ryyw-Z5lC0541u1UyTCQD_LcKzk2-x_hu5AtgI&m=Jki4Tf9g1D-SHeNVKVWCayi4y76bJzoy9sRuIs9oacE&s=MpBcEHyK1WYxxgR_gkvzyAWGSofbVmyM1KUbZLzTPiA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__na01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.instagram.com-252Fmcdonaldssverige-252F-26data-3D02-257C01-257Chenrik.nerell-2540se.mcd.com-257C71542806adc2403e060508d68b75f803-257Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c-257C0-257C0-257C636849736124034762-26sdata-3Doqp9EarOgNg8OOczM-252BL-252F-252B548uQx8-252BFZKjJB4Z24kYWk-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=Tdtf3Ryyw-Z5lC0541u1UyTCQD_LcKzk2-x_hu5AtgI&m=Jki4Tf9g1D-SHeNVKVWCayi4y76bJzoy9sRuIs9oacE&s=2wEoXzN9velFAO5nSv_gIsy278T1UiEnww04DbHIJ-Y&e=
mailto:media@se.mcd.com

