
 

12 års väntan över – nu öppnar McDonald’s i Skellefteå 

Efter tolv års väntan slås dörrarna äntligen upp för en helt ny McDonald’s i Skellefteå. Öppningen 

är del av McDonald’s ambitiösa expansionsresa, där de kommer att växa med cirka 40 restauranger 

i Sverige de kommande fem åren. Det senaste tillskottet i Skellefteå innebär cirka 50 nya 

jobbtillfällen och erbjuder en moderniserad restaurangupplevelse med bland annat bordsservering 

och möjlighet till laddning av elbil. 

Senast Skellefteborna hade möjlighet att avnjuta en burgare från McDonald’s var 2007 och mycket 

har hänt sedan dess. Restaurangen jobbar ständigt med att förbättra matupplevelsen för sina gäster 

och nu har de tagit ett steg till då beställnings- och tillagningssystemet uppgraderats. Varje burgare 

kommer numera tillagas på beställning vilket höjer kvalitén och smaken och minskar matsvinnet med 

ytterligare 20%, från redan låga 1,19%. Gästerna kan dessutom, efter att ha beställt maten via de 

digitala beställningskioskerna eller i kassan, slå sig ned och bli serverade till bords av McDonald’s 

medarbetare.  

- Det känns fantastiskt att vara tillbaka i Skellefteå och få erbjuda Skellefteborna våra goda burgare. 

Vi strävar alltid efter att göra McDonald’s mer tillgängligt för våra gäster och när vi nu gör det i en ny 

stad känns det extra speciellt, säger Roland Edin, franchisetagare McDonald’s Skellefteå 

Restaurangen erbjuder även någonting extra utvändigt. Totalt kommer det att finnas 95 sittplatser på 

och parkeringen är utrustad med en laddstation för elbilsburna gäster, vilket är en del av ett 

övergripande initiativ där McDonald’s bygger ut laddinfrastrukturen för ett fossilfritt resande på 

Sveriges vägar.  

- Vår expansionsresa fortsätter och genom etableringen i Skellefteå kan fler ta del av en modern och 

relevant restaurangupplevelse. Det är verkligen ett ambitiöst projekt vi har gett oss in i och jag är 

stolt över hur vi ständigt fortsätter att höja ribban på våra restauranger, säger Joachim Knudsen, VD 

McDonald’s Sverige.  

Parallellt med expansion pågår en utveckling av McDonald’s befintliga restauranger för att 

modernisera och förbättra gästupplevelsen. Idag har 125 av McDonald’s cirka 200 restauranger 

uppgraderats, och ambitionen är att samtliga restauranger ska vara ombyggda under 2020.   

McDonald’s Skellefteå ligger belägen på Gymnasievägen 34 och har öppet alla dagar i veckan, mellan 

klockan 07 och 24. 

 

För mer information, kontakta: 

Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com 
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