GUIDE før og nå

Ser deg
på EPA!
I over 40 år har Tveita Senter
vært en viktig sosial møteplass
og en praktisk handelsarena
for beboerne i området.
DA TVEITA SENTER stod ferdig i 1970, gikk det
ikke helt opp for folk med det samme at de heretter
kunne få alt de trengte til livets opphold på ett og
samme sted til og med under samme tak. Butikker
av alle slag, og dessuten tannlege, lege, fotograf,
banker, postkontor, frisører, kafeer og benker, der
kundene helt uten utgifter kunne slå seg ned, hvile
bena – og prate!
En stor attraksjon og største leietaker var EPA – en
varehuskjede med butikker i hele Sverige og enkelte
butikker i Norge og Danmark. Ikke mest kjent for
kvalitet kanskje, men deﬁnitivt for stort utvalg, lave
priser – og egen kafé! Folk snakket like ofte om EPA
som Tveita Senter, og «ser deg på EPA!» var en mye
brukt hilsen, også lenge etter at EPA stengte dørene
en gang på åtti-tallet.
Et sted som er i daglig bruk av mange mennesker,
trenger oppgradering og kanskje også ombygging.
I 1991 ble Tveita Senter gjenåpnet etter slike omfattende arbeider. Nå var det på nytt nødvendig med
oppussing og i tillegg utbygging av senteret. I oktober
2003 kunne senteret igjen åpne dørene for publikum
etter en omfattende og nødvendig ombygging.
Fra brosjyren Ser deg på EPA! – lokalhistorie
fra Hellerud, Tveita og senteret.
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AREAL / OBOS FORRETNINGSBYGG

FOLK SNAKKET LIKE OFTE
OM EPA SOM TVEITA SENTER.

FØR: Da senteret åpnet i
1970 var det Norges første
overbygde kjøpesenter og
noe av det mest moderne
som fantes. Her fra 1977.

NÅ: Senteret ble
fullstendig revitalisert
i 2003 og er i dag et
topp moderne senter
med 73 butikker innen
de aller ﬂeste bransjer.
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