
KBS

Iman er ny  
Virke KBS-sjef
Side 18

Motiveres  
av andres 
suksess
Side 21

Butikk-
testen
Hyggelig hos 
Rema på Hovin
Side 16

Nr 3 tirsdag 22. januar 2019

www.dagligvarehandelen.no

Sikter mot  
500 butikker
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Sist uke kunne vi høre om 
utfordringene som vil følge 
av forslaget til ny regule-

ringsplan for parkeringsplasser i 
hovedstaden – om det skulle bli 
vedtatt. Byrådet ønsker å legge 
til rette for vesentlig færre par-
keringsplasser, og heller få flere 
forbrukere over på sykkel og kol-
lektivtrafikk. resulatet er at om 
en butikk som Kiwi Korsvoll skulle 

finne på å utvide, vil de miste 15 
av dagens 20 parkeringsplasser. 
Med større butikk, og dermed 
potensial for å ta i mot flere kun-
der, skal man altså klare seg med 
fem parkeringsplasser. til dags-
revyen sier byrådet at forslaget 
tar høyde for nye trender og at 
handlemønstere er i endring. Med 
andre ord: Byrådet vil ha mer dag-
ligvarehandel på nett.

dette er en skrivebordskon-
struksjon som er minst like dum 
som regjeringens økning i suk-

keravgiften, og som sier litt om 
hvor fjernt enkelte politikere er fra 
folks dagligliv. Forleden kunne vi 
høre om hvordan Maxbo i verste 
fall kan bli pålagt å legge til rette 
for 88 sykkelparkeirngsplasser 
for å få godkjent endringer i et 
planforslag i Oslo. Hvem reiser til 
Maxbo på sykkel? For å kjøpe 20 
Leca-stein, parkett eller nytt dusj-
kabinett?

det kan virke som om byens 
næringspolitikere har fått full-
stendig hjerneslepp. de trenger 

åpenbart en realitetsorientering. i 
første omgang kan de starte med 
å ta helgehandelen til en famile på 
fem hos Kiwi Korsvoll – midtvinters 
og på sykkel. god tur, og ikke glem 
bleier og 4-pack Pepsi Max!w

Fullstendig hjerneslepp

Hvem  
reiser til 

Maxbo på  
sykkel?

Den store forskjellen er ikke 
innholdet i gammel og ny 
regjeringserklæring, men 

at regjeringen nå har flertall i stor-
tinget: KrFs inntreden i regjeringen 
gjør at Erna uten problemer kan 
gjennomføre det som står i erklæ-
ringen. statsministeren slipper 
langdryge forhandlinger i stortin-
get. Man kan legge til grunn at det 
som står i erklæringen faktisk blir 
vedtatt.

regjeringserklæringen er omfat-
tende og på mange områder kon-
kret. På områder knyttet til dag-
ligvarebransjen, er erklæringen 
derimot ganske tynn. dette er de 
mest konkrete punktene som angår 
vår bransje:
●● regjeringen vil legge til rette 

for en velfungerende varekjede 
for mat med effektiv konkurranse 
i alle ledd, både i matindustrien og 
handelen.

●● regjeringen vil innføre lov om 
god handelsskikk med tilsyn som 
innehar selvstendig beslutnings-
kompetanse i løpet av 2020

●● regjeringen vil legge frem 
en stortingsmelding om for-
brukerpolitikk, med særlig vekt 
på forbrukernes rettigheter 
og personvernet i den digitale 
økonomien

●● Fortsatt stort fokus på lokalmat

●● de to første punktene er langt 
på vei et ekko fra stortingsved-
taket våren 2018. det er likevel 
verdt å merke seg at regjeringen 
vektlegger at det skal legges til 
rette for en effektiv konkurranse 
i både i matindustrien og hande-
len. dette kan blant annet bety 
at regjeringspartiene ser behov 
for tiltak i alle ledd av verdikjeden, 
ikke bare i dagligvareleddet.

Erklæringen sier at en daglig-
varelov med tilsyn vil bli innført i 
2020. Enkelte hadde nok håpet at 
dette skulle skje allerede i år. denne 
tidsfristen spiller likevel liten rolle. 
Loven ligger mer eller mindre klar 
på næringsministerens bord, og 
vil være relativt uproblematisk å 
innføre.

den varslede stortingsmeldin-
gen om forbrukerpolitikk kan få 
betydninger for dagligvarebran-
sjen, men trolig vil implikasjonene 
være begrensede. sannsynligvis 
er det pågående arbeidet knyt-
tet til konkurransefremmende til-
tak i verdikjeden for mat av større 
betydning for vår bransje.

når KrF nå trer inn i Ernas inner-
ste sirkel, vil det bli endringer i 
sammensetningen av regjeringen. 
noen statsråder må ut av regjerin-
gen, og noen nye vil få plass rundt 
Kongens bord. i skrivende stund er 
det ikke kjent hvilke statsrådposter 
KrF vil få, men flere ha pekt på at 

KrF trolig vil ha mat- og landbruks-
ministeren. de fleste vil nok mene 
at KrF er et noe mer landbruks-
vennlig parti enn Frp, men uansett 
hvem som er statsråd; det er regje-
ringserklæringen som bestemmer 
regjeringens politikk.

i erklæringen slås det fast at 
regjeringens landbrukspolitikk skal 
sikre et velfungerende importvern. 
til tross for en borgerlig Høyre-ledet 
regjering ser det altså ikke ut til at det 
blir lettelser i importvernet. dette er 
en viktig seier for landbruket.

det slås også fast at regjeringen 
vil videreføre hovedtrekkene i mar-
kedsbalanseringen. tine og nor-
tura skal altså fortsatt ha ansvaret 
for at produksjon er i overenstem-
melse med hva markedet etter-
spør. det er også klart at systemet 
med årlige jordbruksforhandlinger 
videreføres.

regjeringen har nå tiden frem til 
2021 med å gjennomføre innhol-
det i regjeringserklæringen. tiden 
vil vise i hva Erna og hennes mann-
skap får gjort på den tiden.w

statsministeren skal nå regjere på grunnlag av en 
ny regjeringserklæring. den nye erklæringen gir noen 
interessante signaler for matbransjen, men det blir 
ingen revolusjon.

En velfungerende 
 varekjede for mat

Kommentar

Tynt: På områder 
knyttet til dag
ligvarebransjen, 
er Erna Solbergs 
regjerings
erklæring ganske 
tynn, mener Bård 
Gultvedt. Foto: 
Terje Bendiksby, 
NTB scanpix

Tiden vil 
vise i hva 

Erna får gjort.

Bård Gultvedt er direktør for næringspolitikk og myndighets kontakt i 
 Norgesgruppen. Han skriver næringspolitiske  kommentarer på denne plass. 
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Extra-sjefen strutter av selv-
tillit i det han går inn i det nye 
året. Fjorårets påfyll av 50 

butikker, hvorav 10 var nyetable-
ringer, ga en fasit på 427 Extra-
butikker ved årskiftet.

– Vi kommer til å passere 500 
butikker i år, i en blanding av ompro-
fileringer og nyetableringer, fortel-
ler Christian Hoel.

Kundevekst
Kjedesjefen har lagt bak seg det 
han kaller tidenes vekstår. Omset-
ningen har økt fra 21 til 23,2 milliar-
der kroner, og kjeden har det siste 
året fått flere tusen nye faste kun-
der generelt, og i familiesegmentet 
spesielt.

– det tilsvarer hele Kragerøs 
befolkning utenom turistsesongen, 
fastslår Hoel.

– Men like viktig er det at kun-
dene er fornøyde. ifølge nielsen-
målinger er Extra den kjeden som 
har størst varig skifte blant nye 
kunder. nye kunder i våre butikker 
er veldig fornøyde, og sier de vil 
handle oftere i Extra. samtidig øker 
antall lojale kunder. ingen andre kje-

der har så gode tall.
– Hva er årsakene til det?
– at vi leverer på kundeløftene 

våre, og at vi har 9000 fantastiske 
medarbeidere. det er mennes-
kene som utgjør den aller største 
forskjellen. dette gjør vi sammen, 
og jeg må også berømme samvir-
kelagene for innsatsen i året som 
gikk. de har levert på etablering 
av nye butikker, omprofileringer, 
gode kundeopplevelser, og et godt 
driftsapparat som spiller butikksje-
fene gode.

All time high
Coops løpende kundemålinger 
(LKM) viser at Extra hadde en andel 
på 60 prosent fornøyde kunder i 
fjor. det er all time high.

– samtidig viser undersøkelser 
at Extra nå har en uhjulpen kjenn-
skap på 41 prosent i befolkningen. 
det er vi veldig fornøyde med, vi 
hadde satt oss mål om 40 prosent. 

du må huske på at vi er den yngste 
kjeden i bransjen; hovedkonkur-
rentene våre har vært her siden 
70-tallet, presiserer Hoel.

i tillegg viser undersøkelsene at 
kjeden har styrket seg betydelig på 
både utvalgs- og prisoppfattelse.

– Hvor viktig er VG-børsen i 
denne sammenheng?

– den har stor betydning når 
det gjelder prisoppfattelse, så vi 
er glade for alle seirene vi har hatt 
gjennom årene. 

Sammenlignbar vekst
– Av de vel 70 nye butikkene som 
kommer i år, hvor mange er helt 
nye?

– det vil jeg ikke si av konkur-
ransehensyn; jeg kan bare si at det 
blir en god miks av omprofileringer 
og nye butikker.

– Hvordan opplever dere tilgan-
gen på lokaler for nyetableringer?

– Historisk sett har det vært en 
utfordring, men nå opplever vi at 
det har løsnet. Vi ser at gårdeiere er 
blitt veldig positivt innstilt til Coop, 
og de kontakter oss mye oftere 
enn før. samtidig har samvirke-
lagene blitt dyktigere i jakten på 
gode beliggenheter, så jeg ser lyst 
på situasjonen, sier Hoel.

2018 ble et 
år som top-

pet på nesten alle 
områder.

Seiler i medvind: Stadig flere gjør som kjededirektør Christian 
Hoel; de kjøper melk, brød og andre dagligvarer i Extra. I fjor fikk 

Coops lavpriskjede 5.000 nye, faste kunder.  

Leverer: Målinger viser at Extra 
scoret høyt både på pris- og 
utvalgsoppfattelse blant forbru-
kerne i 2018.  

Kjededrift

Rundet 23 milliarder

Fjoråret ble et nytt vekstår for Coops lavpriskjede Extra. 
nå sikter kjedesjef Christian Hoel mot nye høyder:  
500 butikker og 27 milliarder kroner i omsetning i 2019.

Extra

 IKjedesjef: 
Christian Hoel

 Iantall butikker: 
427 (+50)

 IOmsetning: 23,2 
milliarder i 2018 
(21 mrd. i 2017)

Nytt rekordår for Extra:

Sammenlignbar vekst
– Dere vokser mest, men ikke for 
sammenlignbare butikker?

– Vi møtte våre egne råsterke 
tall fra vi var vekstvinnere i 2017, 
så i fjor byttet vi plass med Kiwi fra 
første til andre. de har vært dyk-
tige, så all ære til dem. Men i år er 
det deres tur til å møte sine egne 
tall så jeg satser på at vi bytter 
plass igjen i 2019, sier Extra-sjefen

– når det er sagt, så er jeg stolt 
over at vi har hatt en vekst for 
sammenlignbare butikker på 2,4 
prosent i fjor, og at vi vokser mer 
enn markedet.,

Lavpriskjeden fikk en totalvekst i 

markedet – inklusive nyåpninger – 
på 7,9 prosent.

– jeg trodde 2016 var bra, og ikke 
minst 2017. Men 2018 ble et år som 
toppet på nesten alle områder, og vi 
går inn i 2019 mer robust enn noen 
gang, smiler Hoel, og legger til:

– Vi skal bite fra oss. Målet er å 
passere 27 milliarder i omsetning og 
en markedsandel på oppunder 15 
prosent. nå puster vi konkurrentene 
i nakken mer enn noen gang!w



Selg SMILE-kolleksjonen og bidra til at flere barn får  
sitt smil tilbake. Hjelp oss å nå 100 operasjoner!

Når barn ler 
er verden 
vakker

MAM AIR 6M+ SILK TEAT, 2-PK
EPD nr. 2531747 / Coop nr. 705306901
12 fpk/dpk

PRE-PAKKET KAMPANJEDISPLAY 
MAM OP Smile KE 60 salg Air 6m+
EPD nr. 4464962 / Coop nr. 705306902

@mambaby_nordicmambaby.com/no/babytalk@MAMNorge

MAM selges av: Bonaventura Scandza, Henrik Ibsensgate 60, 0255 Oslo. www.bonaventurascandza.no

Operation Smile er en medisinsk 
hjelpeorganisasjon som hjelper barn 
med leppe-, kjeve- eller ganespalte.
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– Jeg er veldig stolt 
og takknemlig. jeg 
håper denne prisen 

kan vise vei for andre, og at vi kan 
fremstilles som et godt eksempel 
for andre. det betyr ekstra mye at 

det er folket som har stemt meg 
frem, for det viser at jeg gjør noe 
bra for samfunnet, sier rema-
kjøpmannen.

i slutten av desember fikk adam-
pour vite at han ble Årets Oslobor-
ger. Han var på ferie i uganda da 
aftenposten ringte for å informere 
ham om prisen. 

Helt naturlig
adampour synes det å bli nomi-
nert var stort i seg selv. Flyktnin-
ger, mennesker med medfødte 

sykdommer, tidligere kriminelle 
eller gutter som sliter på skolen, 
har fått muligheten hos rema 
torggata.

Han har fått mange tilbake-
meldinger fra venner, kunder og 

ansatte etter kåringen. 
– jeg har gjort det som har vært 

naturlig for meg som leder i min 
posisjon. det er utrolig viktig å gi 
mennesker en sjanse, for alle kom-
mer med en eller annen form for 
utfordringer i livet. det å ansette 
mennesker med ulike utfordrin-
ger håper jeg bedriftslederne kan 
ta lærdom av. Vi har bevist, med 

denne prisen, at det er mulig, sier 
kjøpmannen, og fortsetter:

– Man må tørre å stå frem og 
prøve å gi de svake i samfunnet 
en sjanse. det krever mye av en 
leder i starten, men man får så mye 
igjen. For meg var det helt naturlig 
å ansette folk som ikke så lett får 
jobb andre steder, poengterer han. 

gjennom oppveksten lærte 
adampour mye av sin mor. Han ble 
selv sendt i spesialklasse og vet 
hvordan det føles å være utenfor. 

– jeg håper prisen kan inspirere 
andre mennesker og ledere. Min 
mor har betydd utrolig mye for 

meg, og har lært meg grunnverdi-
ene i livet.

Takker sin mor
da kjøpmannen var liten, bodde 
familien på åtte på grünerløkka i en 
leilighet på 70 kvadratmeter. Moren 
til adampour hadde hele tiden et 
åpent hjem for alle. 

– jeg vurderte å henge Årets 

Osloborger-pris på kontoret i butik-
ken, men valgte å gi den til mamma. 
alt hadde vært umulig uten min 
mor, så det var helt naturlig å gi 
den til henne.

de 28 ansatte driver rema-
butikken sammen som et lag. siden 
adampour ble kjøpmann hos rema 
torggata, har butikken gått bra.

Kjøpmannen ble for første gang 
ansatt i en rema-butikk som 
11-åring. 

– det var en kjøpmann som ga 
meg muligheten. jeg var utrolig 
stolt for at jeg hadde fått jobben, 
og ga mye av lønnen min til familien. 
jeg har lært mye av å jobbe ute i 
butikk før jeg ble sjef, sier han. 

Stolt over arbeidet 
i dag tror rema-kjøpmannen at det 
nesten er umulig for unge mennes-
ker å få jobb. selv har han ansatt 
unge som er under 18 år. Han tror 
det er bra for ungdommer å få en 
smakebit av voksenlivet og høste 
erfaringer. 

– når jeg ansetter, bruker jeg 
hjertet, og prøver å snakke med 
folk, lytte og se dem. de må være 
motivert, interessert og ha lyst til 
å jobbe.

– til slutt må jeg takke ledelsen 
i rema, som har gjort det mulig for 
meg å ansette mennesker med 
ulike behov. de er stolte over det 
vi har gjort sammen, og at vi vant 
denne prisen.w

Det å 
ansette 

mennesker med 
ulike utfordringer 
håper jeg 
bedriftslederne 
kan ta lærdom av.

Gir sjanser: Kjøpmann David Adampour ble selv sendt i 
spesialklasse og vet hvordan det føles å være utenfor. 
Han synes det er viktig å gi alle mennesker en sjanse.  

Stemt frem: Rema-kjøpmann 
David Adampour  
(aller bakerst) ble kåret til Årets 
Osloborger. Han takker sine 28 
ansatte og sin mor for prisen.  

Kåring

Rema 1000-kjøpmann 
Årets Osloborger

Kjøpmann david adampour hos rema torggata ble 
stemt frem av aftenpostens lesere til Årets Osloborger. 
det synes han er overveldende.

Årets  
Osloborger

 Iaftenposten har delt ut 
Årets Osloborger-prisen 
siden 2004. 

 IEn jury velger ut årets 
finalister blant innsendte 
forslag fra leserne. deretter 
stemmer leserne frem Årets 
Osloborger.

 IÅrets nominerte: no. 4, 
david adampour, ida Fossum 
tønnesen, Zeshan shakar, 
Laura Marie rueslåtten og 
Else Kåss Furuseth.

 IBlant tidligere vinnere er 
Wenche Foss, gunnar 
sønsteby, Frode Kyvåg og 
Mohamed Fariss. 

KiLdE: aFtEnPOstEn



KIOSK   BENSIN   SERVICENR. 1 jaNuaR 2018  > www.virke.no

Kundevekst  i Shell
Shell hadde kundevekst i fjor, noe som særlig merkes hos  stasjonene med nytt konsept.  – Kundene koser seg,  sier Kjersti Straume på  Shell Straume.  > 8

CIRCLE K ENDRET DRIVSTOFFSTRATEGIFØLGER RESTEN aVBRaNSjEN ETTER?
> 14

STASJONSTESTEN:BÅDE RIS OG ROS  TIL ESSO-STaSjON  MED MER Å GÅ PÅ> 16

Velkommen til Norges største BILBRANSJEUTSTILLING«Hele» bilbransjen møtes på Lillestrøm fra 7. til 10. februar 2018! Automessens utstillere  representerer bredden innen bilbransjens servicemarked og de vil 

gi deg et bilde av bilbransjen  i dag og slik de tror markedet vil utvikle seg i fremtiden.  VELKOMMEN TIL ÅPNINGSSEMINAR: ONSDAG 7. FEB. KL 11.00 – 14.00  
Fremtiden er ikke bare elbiler og bomringer… – den er også 3 millioner biler som vi 
må vedlikeholde i mange år fremover! TUNGBILKONFERANSEN 2018: TORDAG 8. FEB. KL 11.00 – 15.00 Vil det moderne 

verkstedet bli «one-stop-shop» og partnerskap med en «touch» av grønn  
teknologi?

 TIMESEMINARER: ONSDAG-TORSDAG-FREDAG Bransjeaktuelle temaer.

 EGEN MEKANIKER-KVELD TORSDAG FRA 17-21 Vi presenterer et faglig innhold med JAN-ERIK LARSSEN entusiastisk bak rattet! 
«KEBAB-SJAPPER» ved scenen, serverer alle som tar middagen her hos oss  
(kr. 50,- fra klokken 17 til 21).  Møt også  ANDRÉ VILLA, Norges fremste freestyle 
motorcrossutøver og tidenes mestvinnende normann i internasjonal racing, 
TOMMY RUSTAD kommer også!

På automessen.no finner du:- Informasjon om alt som skjer under messedagene- Forhåndsregistrering for gratis billetter til  messen og detaljert program for konferansene-  Oppdatert utstillerliste 

ET «GRØNT»

automessen

Ta kontakt med Aina: 954 88 943
aina@dagligvarehandelen.no

Dagligvarehandelen er utgiver 
av det offisielle medlemsbladet  
til Virke Kiosk Bensin Service. 
Interessert i å annonsere?

Neste  
utgave!

5.februar
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– Før vi overtok Merkur-
programmet, hadde 
vi en runde blant en 

del ordførere for å undersøke om 
de ser på Merkur-butikkene som 
en aktør i bygdeutviklingen, og om 
de har nærbutikkene med i kom-
muneplanen som utviklingsaktører, 
sier faglig leder steinar Fredheim.

noen hadde butikkene med i 
planen, andre hadde det ikke, viste 
undersøkelsen. Blant dem som 
ikke har trukket inn butikkene, har 
distriktssenteret åpenbart mest 
upløyd mark for sine virkemidler.

Få frem vinn-vinn
distriktssenteret skal styrke kom-
muner og regioners evne til å utvikle 
vekstkraftige lokalsamfunn, og er 
underlagt Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet.

– Hva kan dere konkret gjøre for at 
Merkur skal få bedre innpass i kom-
munene?

– Vi har med oss kontaktnettet 
vårt i kommunene og kompetansen 
innenfor lokalsamfunnsutvikling.Vi 
må synliggjøre vinn-vinn-effekten 
av å styrke dialogen mellom kom-
munen og butikken, svarer Fred-
heim og peker på de regionale 
Merkur-konferansene som arenaer 
for koblinger mellom berørte parter.

Å få til økte kommunale vareinn-
kjøp i Merkur-butikkene er kanskje 
det viktigste. i flere kommuner rundt 
om i landet har man klart dette tak-
ket være iherdige Merkur-konsulen-
ter og kjøpmenn.

– Skal konsulenter og kjøpmenn 
fortsatt være spydspissene i dette 
arbeidet?

– Konsulentene skal fortsatt 
være det viktigste koblingspunktet 
mot butikkene. i tillegg har vi dis-
triktssenterets egne fylkeskontak-
ter med kunnskap om kommunene. 
når vi kobler disse, kan det skje 
spennende ting.

Tjenester for 
unge og eldre
Et viktig mål for Merkur er å gjøre 
nærbutikkene til lokale samfunns-
aktører.

– Hvordan skal butikkene bidra 
mer enn de allerede gjør til utviklin-
gen av lokalsamfunnet?

– Her må man se på ressursene 
i den enkelte butikk og hva kom-
munene kan gjøre på basis av dem. 
det er likevel ikke nok. Butikkene må 
utfordre kommunene slik at de kan 
bli kommunale servicepunkter.

tjenester for eldre slik at de kan 
bli boende lenger hjemme, er et 
område med muligheter, utover 
utkjøring av varer. unge mennesker 
er en annen gruppe butikkene kan 
innrette seg mot.

– når butikkene bidrar til en god 
opplevelse av bygda, øker det mulig-
heten for at folk flytter tilbake etter 
at de har reist ut for å utdanne seg, 
fremhever steinar Fredheim, og 
peker også på integrering av inn-
vandrere gjennom arbeidspraksis 
som et område der butikkene har 
ubrukte muligheter.

– Å drive en utkantbutikk er alle-
rede en livsstil mange steder. Er det 
ikke fare for overbelastning av kjøp-
mennene hvis de skal stå for flere til-
leggstjenester enn de allerede gjør?

– Kjøpmennene skal først og 
fremst drive butikken, det er livs-
grunnlaget deres. Hver tilleggstje-
neste må styrke butikkens øko-
nomisk grunnlag. Om det medfører 
behov for flere ansatte, er det et 
positivt utslag.

Effekt og etterspørsel 
påvirker
i år har Merkur fått et budsjett på 
nesten 60 millioner, en økning på 10 
millioner fra i fjor. Fredheim synes 
det er vanskelig å si om dette er 

tilstrekkelig.
det har vært diskutert om kri-

teriene skal endres slik at flere 
butikker kan få støtte. da må det 
ytterligere millioner på bordet.

– Hva som blir bevilget, påvirkes 
også av at man kan vise til god 
effekt og høy etterspørsel etter 
Merkur-midlene, understreker 
steinar Fredheim.

– Er det ikke behov for å utvikle 
kompetanse på butikkdrift innenfor 
staben til Distriktssenteret?

– nei, vi er godt dekket gjennom 
konsulentene, butikkeierne, Mer-
kurs tidligere administrasjon og 
programstyre.

Åpen for forbedringer
alle Merkur-prosjekter har ikke gitt 
den fulle effekten de var designet 
for. Å skape større kommunalt 
engasjement for nærbutikkene 
har for eksempel vært prøvd flere 
ganger gjennom egne satsninger 
uten stort gjennomslag.

– Vil Distriktssenteret skjerpe 
resultatkravene og styrke effekt-
målingen?

– det finnes alltid områder der 
en kan vurdere effekter og for-
bedringsmuligheter, og det gjør 
vi, men Merkur har vært forvaltet 
på en god måte av Mentor, mener 
steinar Fredheim.w

Butikkene 
må utfordre 

kommunene slik 
at de kan bli  
servicepunkter.

Utkantbutikker

Stoler    
på dem 
som kan 
butikk
Merkur-konsulentene skal fortsatt 
være spydspissene i utviklingen av 
utkantbutikkene.

Distriktssenteret styrer 
Merkur fra 1. januar:

– Oste-VM var et eventyr for 
norske osteprodusenter, og 
oppmerksomheten har vært 
over all forventning. Hele 57 
norske gårdsysterier deltok i 
konkurransen, og de norske 
ostene mottok flere medal-
jer enn noen av de andre 40 
deltakerlandene, sier gunnar 
Waagen, styreleder i norsk 

gardsost og tingvollost.
Hanen var hovedarrangør av 

Oste-VM, som gikk av stabelen 
i grieghallen 2. og 3. novem-
ber. Mer enn 6000 personer 
besøkte arrangementet, hvor 
produsenten Ostegården fra 
Fana i Bergen ble stolt vinner av 
gullmedaljen.

Jørn Hafslund 
fra Ostegården, 
vinner av World 
Cheese Awards 
2018 i Bergen. 
Foto: Odd Mehus

– Oste-VM et  eventyr 
for norske produsenter
ifølge en rapport bestilt av samarbeids-
partner Matmerk hadde mediedekningen 
av Oste-VM en annonseverdi på 
nærmere 20 millioner kroner.

Stadig flere roller: – Kjøpmennene 
skal først og fremst drive butikken, det 
er livsgrunnlaget deres. Hver tilleggs-
tjeneste må styrke det økonomiske 
grunnlaget, sier faglig leder Steinar 
Fredheim i Merkur-programmet.  
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Martine Furulund
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Da avisen gikk i trykken for-
rige uke, var tilstanden til 
den skadde kvinnen ikke 

kjent. dette er den tredje knivstik-
kingen i dagligvarebransjen på kort 
tid. i juli 2017 ble sommervikaren 
Marie skuland (17) knivdrept på Coop 
Obs sørlandssenteret, og Christine 
aaneland ble kritisk skadd. i fjor ble 

Håvard Pedersen knivdrept da han 
var på jobb i Coop Extra Vadsø. 

Angrep butikkansatt
Klokken 12.53 torsdag fikk politiet 
flere meldinger om mulig knivstik-
king i Kiwi-butikken. 

– ifølge opplysningene vi har 
fått, var det en kunde som skulle 
legge varene ved kassen og betale, 
da gjerningsmannen stakk ved-
kommende med kniv, sier opera-

sjonsleder Vidar Pedersen i Oslo 
politidistrikt til dagligvarehandelen. 

Like etter angrep gjernings-
mannen en butikkansatt som satt 
i kassen.

– Opplysningene vi har fått er at 
den ansatte ikke skal være fysisk 
skadd, sier Pedersen.

gjerningsmannen løp fra stedet, 
men ble etter få minutter pågrepet 
av en politipatrulje. den pågrepne 
skal være en mann tidlig i 20-årene.

Ivaretar de ansatte
den skadde kunden ble kjørt til 
sykehus i ambulanse.

– Vi har ikke hatt dialog med ulle-
vål sykehus om den skadde kvin-
nen. Vi har ikke noen formening om 
bakgrunnen for knivstikkingen, og 
vi har ikke avhørt gjerningsman-
nen, sa operasjonslederen torsdag 
ettermiddag.

Politiet vil fortløpende vur-
dere videre etterforskningsskritt 
i saken. den pågrepne ble kjørt 
til arresten, og skulle avhøres så 
snart det lot seg gjøre. sikkerhets-
sjef andreas Wormdahl i Kiwi er i 
butikken på Møllergata for å ivareta 

de ansatte.
– det er for tidlig å si hvordan 

det går med den skadde. Frem-
over skal vi jobbe med at de 
ansatte i butikken får den oppføl-
gingen de skal ha, sier Wormdahl til 
dagligvarehandelen.w

Vi har  
ikke noen  

formening om 
bak-grunnen for 
knivstikkingen

Knivstukket: En kvinnelig kunde ble forrige torsdag 
knivstukket på Kiwi i Møllergata i Oslo. Den pågrepne 

skal være en mann tidlig i 20-årene  

Sikkerhet

Kunde stukket 
med kniv i Kiwi-
butikk i Oslo

En kvinne ble stukket med kniv i forbindelse med et ran 
av en butikk i Møllergata i Oslo på torsdag.

Markedsandelen til den stolte 
Hane (dnH) er 24,6 prosent innen 
egg i dagligvare i norge. dsH øker 
sin andel i Coop fra dagens ni pro-
sent til opp mot 100 prosent frem 
til starten av 2020.

totalt vil andelen innen dag-
ligvare nærme seg 50 prosent, 
men måler man markedsandel 
av alle konsumegg som pro-
duseres i norge vil pakkeriet til 
dsH ligge på rundt 32 prosent. 
dette på grunn av betydelige 
volum til industri- og storhushold-
ningskunder, samt lokalt salg fra 
produsentene.

– rema 1000 er i dag vår 

hovedsamarbeidspartner på 
konsumegg. rema 1000 er 
eneste kjede i norge som i stort 
omfang tilbyr egg fra frittgående 
verpehøns med et utvidet miljø-
berikelsesprogram, sier Fredrik 
strømmen, adm. direktør i den 
stolte Hane til bladet. Et resultat 
av dette var at de i september 
2018 innførte miljøberikelse for 
alle produsenter.

– at vi nå også inngår et 
utvidet samarbeid med Coop 
på konsumegg er en fantastisk 
mulighet som dsH skal forvalte 
til det beste for både rema 1000 
og Coop i årene som kommer, 
sier han.

Kjøtt- og fjørfebransjens 
Landsforbund har fått med deg 
nyheten om Coops nye leveran-
dør.

– Vi kjemper for konkurranse i 
landbruket, og er selvsagt for-
nøyd med at den stolte Hane 
nå kaprer markedsandeler, sier 
Bjørn-Ole juul-Hansen, adm. 
direktør i KLF til Kjøttbransjen.w

En fan- 
tastisk 

mulighet

Overtar: Den Stolte 
Hane tar over eggleve-
ransene til Coops butik-
ker i Norge. Foto: Marcel 
Kusch, AP/NTB scanpix

Kaprer markedsandeler
Denne uken kom nyheten om at Den Stolte Hane  
tar over eggleveransene til Coops butikker i Norge, 
skriver bladet Kjøttbransjen.
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For fem år siden introduserte 
Foodtech salatbarer med 
tre-fire ganger større utvalg 

enn det dagligvarebutikkene hadde 
hatt så langt.

– rundt 100 butikker fikk de 
nye salatbarene som gav et veldig 
godt salg de fleste steder, og ble 
lunsjdestinasjoner for bedriftene 
i nærheten, sier markedsdirektør 
raymond Wiig.

– salatbarene var starten på 
trenden med spiseklare retter.

Finner trender i utlandet
rundt store byggeprosjekter mer-
ker dagligvarebutikkene innrykket 
av arbeidere som skal ha seg varm 
lunsj. i varmeskapet finner de nor-
malt karbonader, kylling, lunsjkaker 
og kanskje også calzone.

– det er mange som ikke spiser 
matpakke til lunsj, men som heller 
ikke er interessert i å betale 200 
kroner for varmmat, fastslår ray-
mond Wiig.

det gjør butikkene til egnede 
salgssteder for spiseklare retter. i 
dagligvarehandelen har supermar-
kedene best plass til de nødvendige 
disker, skap og ovner. servicehan-
delen lever for en stor del av å selge 
mat til folk i farten, og er allerede full 

av spiseklar mat.
i flere land er markedet for 

kjapp mat mer utviklet enn i 
norge. Foodtech ønsker å 
ligge i front her hjemme og 
reiser ut for å fange opp 
nye trender.

– Vi ønsker å kunne 
presentere nyheter, ikke å 

vente til kundene ringer oss, 
fremhever Wiig.

Skal styrke 
stopp-effekten
norsk dagligvarehandel er i startgro-
pen til å utvide utvalget av spiseklare 
retter. i en ikke altfor fjern fremtid vil 
supper, gryteretter, pasta, pizza og 
innbakte produkter gi nye muligheter 
til å stille sulten der og da.

Foodtech er i ferd med å utvikle 
nytt utstyr som skal gi de nye ret-
tene mer salgsvennlig eksponering.

– Presentasjonen skal bli mer 
innbydende og styrke stopp-effek-
ten. tekst og bilder blir elementer 
som underbygger dette, sier ray-
mond Wiig.

Foodtech tegner mye av utsty-
ret selv, og bruker standardutstyr i 
skreddersydde løsninger for å få ned 
kostnadene. Kjedene ønsker gjerne 
sine egne løsninger så skreddersøm 
må til.

Om ønskelig blir utstyret bygget 
som møbler med trevirke og lakkerte 
flater og mindre synlig stål enn  i 
standardutstyret.

– utstyret som rommer den 
spiseklare maten, skal skille seg ut 
fra resten av butikken, gjerne som 
shop-in-shop-løsninger, påpeker 
Wiig.    

Produksjonen av utrustningen 
overlater Foodtech stort sett til 
utenlandske bedrifter.

Må skjele til svinnet
dagligvarekjedene reiser til utlandet 
for å få inspirasjon. Mulighetene er 
store for at de har besøkt London 

eller new York, der nye kjapp mat-
trender ofte fødes. Her hjemme 
blir matprodusentene utfordret til 
å komme med forslag til nye retter.

Begrensning av svinnet er en 
viktig faktor både for produsenter 

og kjeder.
– Konseptene vi utvikler skal i 

hvert fall ikke øke svinnet, under-
streker raymond Wiig.

Ettersom tiden går endrer fer-
digrettene karakter. svinnvolumet 
bestemmes av samspillet mellom 
utstyret, emballasjen, matens ibo-
ende egenskaper og etterspørselen.

i bakgrunnen ruver Mattilsynet og 
reglene som skal gjøre maten trygg 
å spise. En av dem forbyr salgsste-
dene å varme opp igjen mat som har 
vært oppvarmet en gang allerede. det 
hjelper ikke at det handler om supper 
eller gryteretter som i utgangspunk-
tet egner seg for oppvarming.w

Det er 
mange som 

ikke spiser mat-
pakke til lunsj.

Flere spiseklare retter: – Det 
er mange som ikke spiser mat-
pakke til lunsj, men som heller 

ikke er interessert i å betale 
200 kroner for varmmat, sier 

markedsdirektør Raymond Wiig 
i Foodtech.  

Utenlandske impulser: Food-
tech drar ut for å fange opp nye 
mattrender. Her spiseklar mat slik 
den presenteres i en sveitsisk 
Migros-butikk.  

Fødesteder: Nye trender innenfor 
spiseklar mat oppstår i New York 
og London. Hos ETC i New York er 
utvalget av mat i farten solid.  

Gjør seg 
spiselig   
for lunsj   
i butikk

Økt utvalg av spiseklare retter er på vei inn i 
dagligvarehandelen. Foodtech står klar til å levere 
utstyret til ferdigrettene.

– nå er trenden mer vertikal 
eksponering i skap, hvis pro-
duktene er emballert. Vertikal 
plassering utnytter gulvet 
bedre og gjør produktene mer 
synlige, sier markedsdirektør 
raymond Wiig.

små butikker har ingen 
mulighet til å romme store, 
horisontale disker. Foodtech 
har derfor utviklet en liten 
kombi-disk for både varme og 
kalde, emballerte retter samt 

kald drikke.
gulvarealet bestemmer 

også om det er plass til et sitt 
ned-område for dem som vil 
innta ferdigrettene i butikken. 
i servicehandelen, ikke minst 
på bensinstasjonene, har bord 
og sittemøbler blitt en del av 
utrustningen mange steder.

– denne trenden kan godt 
komme til å finne veien til 
dagligvarehandelen, påpeker 
raymond Wiig.

Gulvplassen  
har mye å si for  
eksponeringen
tradisjonelt har spiseklare retter ligget 
i horisontale disker, på samme vis om 
ferskvarene i betjente disker.

Butikkutstyr



Esso Deli de Luca Grubhei og Langneset har eliminert 
kassedifferanser og økt sikkerheten for sine ansatte. 
Med Gunnebo SafePay på sine bensinstasjoner har dette 
forenklet hverdagen for de ansatte og gjort kontanthåndtering 
enklere.
Man har nå et 100 % lukket system for kontanthåndtering og 
prosesser rundt avstemning og kontroll har blitt langt enklere.                            

Gunnebo SafePay er et lukket og effektivt 
kontanthåndteringssystem som gjør stasjonsdriften enklere, 
rimeligere, og sikrere.
SafePay er kompatibelt og ferdig intregert mot de fleste POS-
system. 
                                                                          

Gunnebo SafePay 
Vi gjør jobben din enklere, 
og sikrere.

Dra nytte av vår kunnskap:  
www.gunnebo.no  - Tel. 97 17 36 38 

”En viktig faktor i valget av 
SafePay var at vår hverdag 

for de ansatte ble mye 
enklere og hele prosessen 
med å håndtere kontantene 

ble enklere. 

Kassedifferanser eksisterer 
ikke lenger, og det er alltid 

nok vekselpenger”.

Rolf Olafsen.

Gunnebo Nordic AS, Østre Aker vei 206, 0975 Oslo  
Tel. 97 17 36 38, svein.berntsen@gunnebo.com
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– Ombyggingen med-
førte at man gikk 
bort fra tradisjo-

nelle kuldemedier og over til CO2, 
sier salgs- og markedssjef rune 
Bjørklund i Kelvin as, som leverte 
alle nye kjøle- og frysemøbler i 
forbindelse med ombyggingen. 
supermarkedet på jæren gjenåp-
net i juni i fjor.

Byttet medførte at alle kuldemø-
bler måtte skiftes ut.  Med CO2 får 
kjøl og frys et klimanøytralt kulde-
medium.

Betydelig lavere 
strømforbruk
Mega Klepp er blant Coops fremste 
«flaggskip» og har blitt en butikk der 
supermarkedkjeden har strukket 
sitt nye butikkonsept helt ut. Med 
enda sterkere ferskvaretrykk 
skal man holde lavprisbutik-
kene på en armlengdes 
avstand.

desto viktigere er 
det at produktene er 
så synlige som mulig.

– Med de nye 
dørene på kjøle- og 
frysediskene har 
synligheten økt. de 
er helt transparente 
uten aluminiumram-
mer, fremholder salgs- og 

markedssjefen.
dører på alle kjøle- og frysedisker, 

LEd-belysning og lavt energiforbruk 
i drift har redusert strømforbruket 
med 40-50 prosent i snitt per disk.

Overvåkes løpende
– Hvilket vedlikeholdsbehov må 
butikken regne med?

– det har ikke økt. CO2-anlegg er 
stabile i drift og har ikke mange feil.

– Hvordan er faren for tempera-
tursvikt i diskene?

– den vil være tilstede, men det 
bør ikke by på store utfordringer. 
diskene er driftssikre og dessuten 
under overvåkning, bedyrer rune 
Bjørklund.

temperaturene overvåkes 
løpende og kan avleses på butik-
kens PC. Oppstår det avvik fra kor-
rekt temperatur, sendes alarmmel-
ding til de ansvarlige.w

CO2-
anlegg er 

stabile i drift.

Økt ferskvaretrykk: Etter ombyg-
gingen satser supermarkedet enda 
sterkere på ferskvarer.  

Uten alu-rammer: De nye dørene 
har gitt fullt innsyn i kuldemø-
blene til Mega Klepp.  

Har fått 320 meter kjøl og frys

Ombyggingen gav Mega Klepp  
25 prosent større kapasitet for  
kjøle- og fryseprodukter.

Butikkutstyr
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Din leverandør av 
butikkteknologi

StrongPoint øker lønnsomheten  
for detaljhandelen ved å effektivisere  

hverdagen for butikkene, og å  
gjøre handleopplevelsen enklere  

for forbrukerne.

Tlf.: 03254  | www.strongpoint.no

Kontant- 
håndtering

Veiing, 
pakking og   
etikettering 

Selvbetjente
kasser

E-commerce 
Logistics  

Suite

Elektronisk 
prismerking

Sikring av  
høyverdi- 
produkter

Hente- 
stasjoner

Marit Haugdahl
marit@dagligvarehandelen.no

Under forbrukerelektronikk-
messen CEs 2019 (Consu-
mer Electronics show), som 

nylig ble arrangert i Las Vegas, ble 
brødroboten Breadbot vist frem for 
første gang. den helautomatiserte 
brødmaskinen fra Wilkinson Baking 
Company blander, elter, hever, ste-
ker og selger brød inne i butikken 
fra en og samme automat.

Følger prosessen
Målet er å øke brødsalget og trekke 
kundene inn i butikken.

– Breadbot skal ikke bare spytte 
ut brød. de fleste supermarkeder har 
mistet den følelsesmessige forbin-
delsen med forbrukeren. i en tid hvor 
hjemmelevering av brød er i vekst, 
skal Breadbot trekke forbrukerne 
tilbake til butikkene fordi den leverer 
ferskt og deilig brød som er produ-
sert med litt underholdningsverdi og 
engasjement, sier konsernsjef ran-
dall Wilkinson i en pressemelding, 
som også er sitert på bakeri.net.

Brødroboten tar 22 kvadratmeter 
av butikkarealet og har glassfronter 
slik at man kan følge prosessen fra 
mel og vann blandes til ferdige brød 
kommer ut i den andre enden. Mot 
slutten av bakeprosessen er det en 
nedkjølingsprosess hvor kundene 

via en skjerm kan velge akku-
rat det brødet de selv ønsker.

Kvalitet viktigst
i følge den amerikanske maskin-
produsenten er dette fremtiden for 
brødsalg i dagligvare- og spesialbu-
tikker. Bakeriekspert thorleif schir-
mer i dynatec er imidlertid usikker 
på om brødroboten blir en hit i norge. 
dynatec er ledende i norge innenfor 
maskiner og utstyr til bakeriene.

– det skjer mye innenfor automa-
sjon i butikk. denne nyheten fra usa 
er veldig morsom og spennende, 
men jeg tror ikke helt på helauto-
matiske produksjonsanlegg i nor-
ske butikker, sier thorleif schirmer 
til dagligvarehandelen.

– Hvorfor ikke?
– jeg tror det blir for dyr. det er 

dyrt å starte opp maskinen for å 
bake noen få brød. For at det skal 
lønne seg, må det være en stor 
butikk med høyt brødsalg. dessuten 
er norske forbrukere mer interessert 
godt brød. Kvalitet har vært i fokus de 
siste 10 åren, fremhever schirmer.

– Etter min mening er norge i 
verdenstoppen når det gjelder brød-
kvalitet. Mangfold er også viktigere 
enn brød som er automatisk bakt i 
butikk.H

Han understreker at brød fortsatt 
er billig per kilo.

– jeg har ikke tro på at dette er 

fremtiden, beklager. Men er det 
stengt for brødlevering og man for 
eksempel er en søndagsåpen butikk 
med litt omsetning, kan det være 
muligheter. Mange grisgrendte strøk 
som får levert brød sjeldent, kunne 
hatt glede av noe sånt, legger han til.

235 brød per dag
i prinsippet er brødroboten en stor 
brødbakemaskin og teknisk sett 
ingen stor nyhet. Men ingen har 
tatt teknologien ut i så stor skala før. 
Breadbot blander, elter, hever, steker 
og kjøler ti brød per time, og kan lage 
de fleste varianter. Fra miks til ferdig 
brød går det om lag 90 minutter og 
ny prosess settes i gang hvert sjette 
minutt. Maskinen kan produsere 
opptil 235 brød per dag.

– Brød er ikke enkelt. Baking er 
avansert kjemi og fysikk, og det skal 
mye til å få et skikkelig godt brød. det 
får du ikke til i en brødrobot, fastslår 
thorleif schirmer, som heller slår et 
slag for bakernes fremtid.

– alle synes det er trivelig å gå til 
et steinovnsbakeri og kjøpe noen 
skikkelige brød til helga.w

Robot: Skal det være en brødrobot i butikken? Produsenten sam-
arbeider med en utvikler i Tyskland om å lage en maskin som også 
kan produsere surdeigsbrød. Foto: Wilkinson Baking Company

Plukk selv: Kunden kan selv 
plukke det brødet de ønsker fra 
automaten.  

Brødroboten 
er her
Verdens første helautoma-
tiserte brødrobot er nå klar 
for butikk. – Blir neppe vanlig i 
norske butikker, tror en ekspert.
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– Maskinen er enkel å 
holde vedlike, den 
er lett å betjene 

og virker robust, sier Pedersen om 
sin nye maskin fra rVM systems.

Lettere enn før
i november i fjor overtok han den 
flunkende nye butikken, som er 
etablert i de tidligere lokalene til 
Vinmonopolet på Briskeby. Polet 
har flyttet en etasje opp, for dette 
utvalgspolet vil ikke beboerne på 
Frogner gi slipp på.

– da vi kom til hvilken returau-
tomat vi skulle installere, foreslo 
teknisk sjef i kjeden at vi skulle 
prøve den finskproduserte rVM. 
at vi fulgte det rådet, har jeg ikke 
angret på et sekund, sier franchi-
setageren.

Og han har et godt sammenlig-
ningsgrunnlag. Fra 2007 drev han 
rema Bossekop i alta, og fra 2014 
drev han rema Løren i Oslo frem til 
han fikk franchisekontrakten for 
butikken på Briskeby.

– i de butikkene jeg har drevet 
tidligere, har vi hatt tomra-auto-
mater. det har ikke bare gitt gode 
erfaringer. Mange følere og mange 
deler som kan gå i stykker.  Og det 
gjorde de, fastslår Pedersen.

Alt er bedre
– Men du hadde vel en serviceav-
tale?

– ja, selvsagt. Men den var dyr, 
og bedriften måtte stadig rykke ut 
for å hjelpe oss. jeg tror tomra rett 
og er blitt for store med for liten 
konkurranse. når jeg ringte dit, var 
det første jeg fikk beskjed om at 
hvis jeg ikke hadde serviceavtale, 
kostet det en ganske god slump 
bare å få prate med dem.

– Så situasjonen er bedre 
nå?

– Funksjonaliteten på 
maskinen er klart bedre. 
Også nå har vi en servi-
ceavtale, men den har 
det ikke vært behov for 
å benytte, sier Pedersen 
entusiastisk.

– Hva synes du ellers om din 
RVM-maskin?

– For å starte med den delen 
som står i butikken, selve innlas-
tingen, så er dekslet av plast og 
veldig lett å tørke av. Videre er det 
et display for butikkansatte der de 
kan se om det for eksempel trengs 
vask, fremhever kjøpmannen.

Beveger man seg inn på bak-
rommet, finner man to containere 
for mottak av plast og metall. når 
det ene er full tar den andre imot 
mens man tømmer i fred og ro.

– Mottaksenhetene er lette å 
betjene. dekslene åpnes av en 
motor med et enkelt grep, og ikke 
minst er det svært enkelt å hånd-
tere vasking av båndene. det er 
bare å helle på varmt vann, så blir 
de vasket, og vaskevannet for-
svinner ned i containerne, påpeker 
Pedersen.w

Det har ikke 
vært behov 

for å benytte  
serviceavtalen.

Enkelt: Når den ene containeren er full, kan kjøpmann Håvard 
Pedersen i fred og ro knytte sammen plastsekken til gjenvin-

ning mens den andre containeren overtar oppsamligen.  

Av glass: Fronten er lett å holde 
ren. – Det er viktig for inntryk-
ket av butikken at denne flaten 
er pen, sier kjøpmann Håvard 
Pedersen.  

Butikkutstyr

– Det er  
aldri noe  
tull

Vi har aldri før sett noen juble over en ny panteautomat 
i butikk. Men det fikk vi se da vi besøkte kjøpmann 
Håvard Pedersen i rema Briskeby i Oslo.

Rema 1000 
Briskeby

 IÅpnet: 22.11.2018

 Isalgsflate:  
600 kvadratmeter

 Iansatte: 14

 IOmsetning:  
60 mill. (budsjett 2019)

 IKjøpmann: Håvard Pedersen          

– jeg har selv vært kjøpmann i 
30 år, og vet at pantemaskinen 
og papp-pressen bare må virke, 
sier salgsleder geir tinnen i 
rVM systems.

rVM systems er et norsk 
selskap med produktutvikling i 
norge, svensk eier og produk-
sjon i Estland. i løpet av de siste 
årene har selskapet stått for 
over 300 installasjoner i norske 
butikker. Blant annet nærmere 
70 maskiner i rema-butikker.

– så sprakk da monopolet til 
slutt, konstaterer tinnen.

– det er ikke heldig for noe 
marked å ha en helt domi-
nerende leverandør. derfor 

tror jeg man er tjent med at vi 
kommer inn som et alternativ 
til tomra.

– Er dere inne i flere marke-
der?

– Våre største kunder er 
Kesko, Coop og iCa i de nor-
diske landene. Vi har også flere 
testinstallasjoner England og 
skottland enn våre konkurren-
ter tilsammen. det er ingen tvil 
om at våre svenske eiere har 
ambisjoner om kraftig vekst.

tinen mener rVM systems 
har sine sterkeste fortrinn 
i maskiner som er fleksible, 
driftsikre og enkle å drifte for 
butikkbetjeningen.

Til slutt 
sprakk 
monopolet
RVM Systems har gjort et solid 
inntog i det norske marked.
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– V i prøver å skape 
en forretning med 
mening. jeg har selv 

opplevd sykdommen i nær familie 
da min svigerfar dessverre gikk 
bort av kreft. Vi har valgt å støtte 
Kreftforeningen på ulike måter ved 
å male emballasjepressene våre i 
rosa til rosa sløyfe-aksjonen i 
oktober, og i blått til Blå sløyfe-
aksjonen i november, sier daglig 
leder Charles Petersen i Eco-nor. 

Spreke farger
Petersen ønsker å hedre sin 
avdøde svigerfar, og sier han har 
startet en markedsføring med 
mening ved å støtte Kreftfore-
ningen. Han synes maskinene ble 
penere etter at de fikk fargene fra 
Kreftforeningen. 

– det tok ett år å lande samar-

beidsavtalen med Kreftforeningen. 
Vi prøver hele året å samle inn pen-
ger til foreningen. Hvis du ikke får 
kjøpt en rosa emballasjepresse 
i oktober, kan du også gjøre det i 
perioden november til september. 
da bidrar vi med 10 prosent av 
salgssummen, poengterer han. 

til nå er det først og fremst land-
bruket som har støttet kampanjen til 
Eco-nor. Petersen forteller at bøn-
dene har tatt et skippertak, og vært 
opptatt av fargen på maskinene.

– ingen vil kjøpe den vanlige blå-
fargen når de kan kjøpe en maskin 
i spreke farger og støtte en god 

sak. Vi kan se en liten økning av 
salget under kampanje-perioden, 
men generelt var 2018 et bra år for 
oss. Vi var en av norges største i 
volum på emballasjepressere i fjor, 
og solgte flest maskiner til indus-
trien, dagligvarehandelen og land-
bruket, sier den daglige lederen. 

Diplom som bevis
Eco-nor oppfordrer flere maskin-
produsenter til å gi en del av inn-
tekten til en god sak. når kunden 
velger å støtte Kreftforeningen, er 
maskinen merket med fargen som 
tilsvarer sløyfeaksjonen. Kjøperen 
får også et diplom som bevis.

– i fjor ble bidraget til Kreftfo-
reningen på et titallstusen. For 
øyeblikket håper vi å få til en avtale 
med Barnekreftforeningen, slik at 
vi kan selge gule emballasjepres-
sere i løpet av 2019. jeg har tro 
på at når vi gjør noe godt, skaper 
vi også noe godt. w

FLEKSIBILITET
Vårt vareutvalg byr på mange  
eksponeringsløsninger i forskjellige 
størrelser og med stor fleksibilitet. 
Vi fører både standard produkter 
og produkter som kan tilpasses ditt  
behov og ønsker. På denne måten 
kan du få en løsning som er i tråd 
med øvrig profil og konsept for din 
butikk.

INSPIRASJON
Mulighetene er mange når man 

tenker lunsj i butikk! Hva med 
suppestasjon med et utvalg 
gode, fyldige supper? Selvbetje-
ning med varme retter, gryter 
og nudler, eller hva med egen- 
produsert juice? Egenprodusert 
juice kan øke inntjeningen og redu-
sere svinnet i frukt og grønt avde-
lingen. 

Dagens fleksible løsninger gjør det 
mulig!  

INTERIØR OG STORKJØKKEN

KALDE
VARER

VARME
VARER

LUNSJ I BUTIKK
Trenden med å kjøpe lunsj i butikk er tydelig i flere Europeiske land 
og har eksistert lenge i USA. Trendene viser at folk spiser mindre 
matpakke og kjøper heller mer ferdig.

Ønsker du å tilby dine kunder lunsj eller spiseklare retter? 
Da har vi løsninger som passer deg!

Har du et prosjekt du ønsker hjelp 
med? Kontakt oss!

22087070|post@foodtech.no

foodtech.no

mat i farten

LUNSJ I BUTIKK

G
R

A
B ’N G

O

to go

spiseklare retter

on the go frokost

m
iddag

Jeg har tro 
på at når vi 

gjør noe godt, 
skaper vi også 
noe godt.

Bidrag: Ved å kjøpe en rosa emballa-
sjepresse støtter man Rosa Sløyfe-
aksjonen til Kreftforeningen.  

Selger presser  
for en god sak
Eco-nor støtter Kreftforeningen med rosa- og Blå 
sløyfe-aksjonen. i oktober og november donerer gjen-
vinningsselskapet 20 prosent av omsetningen av alle 
solgte rosa og blå emballasjepresser.

Butikkutstyr



tirsdag 22. januar 2019 | NR 316

Testet  
Dagligvare
Jacobs Majorstuen                                   19,5

Meny Romerikssenteret, Kløfta        19

Meny Bryn                                                             19

Extra Stoa (Arendal)                                     19

Rema 1000 Sola                                               18

Rema 1000 Rock City, Namsos          18

Joker Løkeberg, Bærum                            18

Kiwi Skedsmokorset                                    18

Meny Bogstadveien, Oslo                        18

Meny Løren                                                           18

Kiwi Konowsgate                                             18

Rema 1000 Hovin                                            17

Kiwi Fagernes                                                      17

Rema 1000 Madlakrossen                       17

Extra Neskollen                                                 17

Rema 1000 Nannestad                               17

Bunnpris & Gourmet Mo                             17

Kiwi Fornebuporten                                       17

Coop Mega Torgkvartalet, Stjørdal  17

Spar Torget Vest                                               17

Kiwi Briskeby                                                       17

Meny Sverresborg, Trondheim        16,5

Rema 1000 Hovin                                            16

Extra Neuberggata, Oslo                           16

Joker Vækerøveien                                        16

Extra Langhus                                                    16

Rema 1000 Fetsund                                     16

Meny Langhus                                                    16

Kiwi Fjellhamar                                                  16

Coop Prix Eiksmarka                                    16

Meny Vika                                                              16

Kiwi Lillestrøm Stasjon                              16

Rema 1000 Metro senter                         16

Extra Haslum                                                      16

Meny pp senteret                                            16

Spar Helgerudhallen, Sandvika       15,5

Bunnpris Gjerdrum                                     15,5

Coop Mega Sola                                                 15

Rema Olav Tryggvasons gate                15

Bunnpris Bygdøy Allé                                   15

Coop Prix Dal                                                       15

Extra Triaden, Lillestrøm                           15

Extra Neskollen                                                 15

Coop Mega Bøler                                              15

Kiwi Bøleråsen                                                   15

Rema 1000 Gjerdrum                                   15

Bunnpris Skårer                                                14

Kiwi Frognerveien, Oslo                             14

Rema 1000 Røa Næringspark               14

Extra Makrellbekken                                    14

Meny Holmlia Senter                                    13

Coop PrixLillestrøm Torg                          13

Rema 1000 Vika                                               13

Extra Lommedalen                                         13

Extra Bjølsen                                                       10

Rema 1000 Hovin ligger midt 
mellom Lille tøyen og søn-
dre Hovin i Oslo. Området 

består av mange boliger (mest lei-
ligheter), og en del kontorer. i tillegg 
er det mye byggearbeid i området, 
og dermed også mange arbeidere 
som potensielle kunder.

nærmeste nabo er en relativt 
ny Kiwi-butikk. i tillegg ligger det 
en Coop Mega litt lenger opp i gata.

Fasade/inngang
Butikken har egen parkeringsplass 
rett utenfor med gratis parke-
ring. Fasaden er godt merket, og 
godt synlig når man passerer. det 
eneste som er synd er at om man 
kommer grenseveien, som er en 
meget trafikkert hovedåre igjen-

nom området, så er det Kiwien 
man ser først, og man må i tilfelle 
passere Kiwi før man kommer til 
rema. det tar nok en del kunder, 
men butikken var godt besøkt, så 
de har nok sine lojale tilhengere.

Sortiment/
varepresentasjon
Butikken har en fin størrelse og et 
godt sortiment. Vi besøker butikken 
en mandag formiddag, og er dermed 
ikke alt for strenge med varetrykk 
og varer på gulv. noen hull i utstilling 
var det, men vi ser at det jobbes for 
fullt med å få fylt på varer. Hun som 
bemanner kassen benytter en hver 
ledige stund til å fylle på frukt- og 
grøntavdelingen ved siden av.

Vi opplever uansett ikke butik-

ken som utplukket, og det er ikke 
mange varer på gulv som venter 
på å komme inn i hyller og som 
er i veien. Butikken oppleves god, 
velfylt og ryddig. det er greit med 
plass mellom reolene, og varene 
kommer godt frem.

de fleste kjøleskapene har 
ekstra belysning innvendig, som 
gjør at varene her også kommer 
godt frem. det eneste stedet som 
opplevdes litt mørkt, var helt inne i 
hjørnet med alkoholfritt øl.

Butikken som medium
Flere steder er det rigget ekstra 
torg, og det er ganske hyppig 
benyttet pappkasser med trekas-
setrykk, noe vi synes fungerer bra. 
det blir helhetlig og fint. Viktigst av 

alt er at alle disse ekstratorgene er 
tydelig priset. det er også satt frem 
en del handlevogner med julevarer 
til 50 prosent. de er godt merket 
og greit plassert.

Produkter på kampanje er godt 
merket, og kjølere med kampan-
jeprodukter er velfylte og tydelig 
merket med tilbud og pris.

Hygiene
Butikken fremstår ren og ryddig. 
det er noen varer på gulv her og 
der i påvente av vareplassering, 
men ikke slik at det blir rotete eller 
i veien for kundene. Vi finner ikke 
noe søl på gulv eller andre steder 
i butikken.

Belysningen er god over det 
meste, bortsett fra innerste hjør-
net som nevnt tidligere.

Personell
det var to personer ute på gulv 
som jobbet med vareplassering 
da vi var der, i tillegg til hun som 

Fasade: Inngangspartiet 
var ryddig og fint, og godt 

synlig fra veien.  

Hyggelig på Hovin
rema 1000 Hovin er en hyggelig og ryddig butikk med 
god orden, mener butikktesterne fra spirit gruppen.

Besøkt: Mandag 14. januar kl. 11.00 
Fasade/inngang/kasse: 4 av 5 
Sortiment/varepresentasjon og 
butikken som medium: 4 av 5 
Hygiene: 5 av 5 
Personell: 4 av 5

17 
poeng
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Orden: Det var orden i frukt- og 
grøntavdelingen.  

Merket: Kampanjeprodukter i kjøl 
hadde godt varetrykk og var godt 
merket.  

Hyggelig på Hovin
bemannet kassen og som også 
jobbet med vareplassering i ledige 
stunder. det var derfor enkelt å 
finne noen å spørre om man ikke 
fant en vare.

alle bar korrekt uniform, og 
fremstod høflige og blide.

Kasse/utgangsparti
En kasse var bemannet, og den 
tok kundetrafikken greit unna. Vi 
ble raskt ekspedert. det var kort 
vei til utgang og parkeringsplass.w

o o o

Konklusjon

 IEn fin og hyggelig butikk.

 Iryddig og grei, med oppda-
tert kampanjemateriell.

 Igreie parkeringsmuligheter 
og hyggelig personale.

Halv pris: Julevarer til 50 prosent 
i vogner var ryddig satt opp og 
fungererte fint.  

Ryddig: Gangpassasjen mellom to 
reoler viser en ryddig butikk.  

Mørkt: Kun i hjørnet ved alkoholfri 
øl var det litt mørkt.  o

oo

Marit Haugdahl
marit@dagligvarehandelen.no 

– nå igjen?, sier kjøpmann andré 
Bromberg Wendel overrasket da 
vi ringer for å fortelle om besøket 
fra butikktesterne i spirit grup-
pen.

rema 1000 Hovin ble også 
testet i mars 2018. den gang ble 
Bromberg Wendel belønnet med 
hele 18 poeng. nå må han aksep-
tere en litt lavere poengsum – selv 
om det utvilsomt er en god butikk 
fremdeles.

– jeg er jo ikke fornøyd, jeg kan 

ikke være det når jeg fikk 18 poeng 
sist. jeg synes selv at butikken er 
minst like god, ja kanskje er stan-
darden nesten bedre nå enn for 
et år siden, sier Bromberg Wendel.

søndagen før butikktesterne 
kom innom var både kjøpmannen 
og lederteamet som vanlig på jobb 
for å sette opp kampanjer, fylle på 
med ferskvarer og rydde og rigge 
butikken klar for en ny uke.

– Vi pleier alltid å bruke sønda-
gen til å gjøre det fint til mandag 
morgen. Vi skal alltid være start-
klare når kundene kommer man-
dag klokken syv. sist testerne 

var her, var det også en mandag 
– men da var det midt i rushen, 
minnes andré Bromberg Wendel.

Mandag formiddag, gjerne i 
11-tiden, får de levering av frukt og 
grønt. det forklarer at hun i kassa 
vekslet mellom å betjene kunder 
som skulle betale og å fylle på med 
varer i frukt- og grøntavdelingen. 
slik må det være i en travel butikk.

– selvsagt lurer jeg på hvorfor 
jeg har blitt trukket mer denne 
gangen, innrømmer kjøpmannen.

– Men du har jo fremdeles en 
god poengsum!

– ja, og noen ganger er bare 

ikke opplevelsen like god som 
andre ganger. Kanskje fikk de 
bare ikke noen wow-opplevelse 
sist mandag, analyserer han, og 
slår seg til ro med det.w

Overraskende gjensyn

Jeg synes 
selv at 

butikken er 
minst like god 
som for et år 
siden.

Helhet: Ekstratorg med 
«trekasse»-esker fungerer fint, og 
blir helhetlig når det er benyttet alle 
steder i butikk.  



tirsdag 22. januar 2019 | NR 318

Are Knudsen
are@dagligvarehandelen.no

Gratulasjonene har kommet 
tett som erteris i sosiale 
medier etter at det ble kjent 

hvem som skulle etterfølge Torstein 
Schoreder som direktør i Virke KBS. 
Iman Winkelman (34) er et populært 
valg blant bransjeorganisasjonens 
medlemmer.

Store sko å fylle
– Jeg kunne ikke si nei til denne 
muligheten. Dette er en av landets 
aller mest spennende næringer, sier 
Winkelman.

– Samtidig er det med stor ydmyk-
het jeg går til oppgaven. Det er store 
sko å fylle; Torstein har gjort en vel-
dig god jobb og lagt et solid grunnlag 
for det videre arbeidet.

– Har du hørt fra ham?
– Jada, jeg fikk en sms med «tom-

mel opp» rett etter at det ble kjent, 
smiler den ferske toppsjefen, som 
med sine 34 år blir den yngste bran-
sjedirektøren i Virke.

– La oss rydde dette av veien først 
som sist: Får KBS rett til å selge øl, eller 
er det bare en uoppnåelig drøm dere 

selger medlemmene for å skape god 
stemning?

– Det er ikke en drøm! Det kommer 
til å skje, det er et spørsmål om når, 
ikke om, sier Winkelman.

Et mobilitetsskifte
– Hva er det ved denne bransjen som du 
finner så interessant?

– Det er flere ting. Bransjen står 
midt inne i et stort mobilitetsskifte 
med tanke på fremtidens energikil-
der. Det er et område hvor det råder 
mye usikkerhet, og vi er avhengige av 
forutsigbare rammevilkår fra myn-
dighetenes side for å få avkastning 
på investeringene. Samtidig er bran-
sjen svært konkurranseutsatt, også 
fra utlandet. Mye av grensehandelen 
dreier seg om varer som ligger i vårt 
sortiment, fastslår Iman Winkelman.

– Et annet moment er at vi har blitt 
en del av serveringsmarkedet. Her lig-
ger det både utfordringer og mulighe-
ter, og bransjen må spørre seg hvor-
dan de skal utvikle dette videre.

Like vilkår
Retten til å selge øl på lik linje med dag-
ligvarehandelen er en viktig sak i Virke 
KBS. Men det finnes flere områder der 
Winkelman mener bransjen ikke like-
behandles med andre bransjer.

– Vi har blitt en del av serve-
ringsmarkedet. Her ligger det både 
utfordringer og muligheter, og bran-
sjen må spørre seg hvordan de skal 
utvikle dette videre. Også her er det 
grunn til å jobbe for konkurranse på 
like vilkår, for det er det ikke i dag.

– På hvilke områder?
– Det kan for eksempel dreie seg 

om veiskilting, eller størrelseskrav. 
Mange stasjoner har i dag store sitte-
områder, og er like mye restauranter 
som Burger King og McDonald’s. Men 
der konkurrentene kan ha så store 
lokaler de vil, må bensinstasjonene 
holde seg innenfor 150 kvadratmeter 
når det gjelder salgsareal. Det kan gå 
utover muligheten til å utvikle gode 
og lønnsomme forretningskonsept 

der butikk og serveringsdrift kombi-
neres, poengterer Winkelman.

Ikke noe hylekor
– Bransjen har fått kritikk for å være et 
hylekor; hva tenker du om det?

– At vi må være mer opptatt av å 
presentere løsninger enn å legge frem 
problemer. Vi sitter jo på løsningene på 
mange av myndighetenes utfordrin-
ger, ikke bare når det gjelder klima 
og miljø, men også som arbeidsgiver 
og for å opprettholde bosettingen ute 
i disktriktene. Om vi oppfattes som 
problemløsere, blir vi lettere lyttet til, 
sier Iman Winkelman, som selv har 
lang fartstid fra politikken i Høyre.

– For KBS-bransjen er viktig for dis-
triktene?

– Det er det ingen tvil om! Jeg ser 
bare i Fauske, der jeg vokste opp, 
hvor viktige bensinstasjonene var. De 
ga arbeidsplasser, var sosiale sam-
lingspunkter og sto for et nødvendig 
servicetilbud. Det er fint å ha med 
seg dette bildet inn når man skal iva-
reta KBS-bransjens interesser.

Én stemme
– Bransjen er også blitt kritisert for å 
være utydelige?

– Ja, og vi må bli flinkere til å 
snakke med én stemme. Vi har jo sett 
eksempler på at bransjen går ut med et 
felles budskap, som i ølsaken. Det blir 
lagt merke til, og gjør det lettere å få 

gjennomslag, sier Winkelman, som er 
opptatt av at fruktene av det politiske 
arbeidet skal gi seg utslag i kassa hos 
den enkelte kiosk og bensinstasjon.

– Dette er en flott bransje med folk 
som vet hva de vil og hva det vil si å 
tjene sine egne penger. De er hardt-
arbeidende mennesker som skaper 
arbeidspasser og utvikler bedriftene 
sine. Min jobb blir å legge til rette for 
at de lykkes best mulig, og ikke minst 
fremsnakke alle de fantastiske med-
arbeiderne som går på jobb hver dag 
og holder hjulene igang.

– Du er optimist på bransjens vegne?
– Absolutt. Vi har noen store for-

trinn, i form av gode beliggenheter 
og at vi selger varer for umiddelbart 
konsum. På det området er bransjen 
unik, fastslår Iman Winkelman.w

Dette er en 
bransje med 

folk som vet hva 
det vil si å tjene 
sine egne penger.

Klar til dyst: Iman Winkelman gleder seg til å ta fatt 
på jobben som talerør og forkjemper for landets 
kiosker og bensinstasjoner.  

– Kunne ikke si nei
Om noen dager inntar iman Winkelman sjeftaburetten i 
Virke KBs. det er store deler av bransjen glade for.

Iman  
 Winkelman

 Iaktuell som ny direktør i 
Virke KBs

 Itiltrer 25. januar

 IBakgrunn som økonom og 
Høyre-politiker

 Isamboer, to felles barn på 5 
og 7 år

Iman Winkelman ny sjef i Virke KBS:
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– Det er veldig gøy med 
en slik økning. nå 
får vi bare krysse 

fingrene for at vi får en like fin som-
mer som i fjor, men det skal godt 
gjøres, sier Line.

Fjorårets rekordsommer gav en 
økning i årsomsetningen av dag-
ligvarer på 11 prosent i forhold til 
2017. det manglet bare 18.000 
kroner før salget passerte fem 
millioner.

Omsetningen i desember gikk 
motsatt vei og sank med nesten 
7 prosent.

– det skal ikke mer til enn at én 
eller to familier reiser på ferie, frem-
hever Line.

julehandelen økte med 3 pro-
sent i fjor, men ikke i Korshavn.

– Vi hadde ikke produkter som 
pinnekjøtt eller ribbe. Priskrigen 
gjør det umulig for oss å ta inn slike.

Nøktern optimist
Line er spent på hva regnskapet vil 
si om drivstoffsalget og omsetnin-
gen i pubkafeen. Forventningene til 
kafeen er moderate.

– i 2017 gav flere arrangementer 
og levende musikk en økning på 50 
prosent. derfor skal det mye til at vi 
får noe ekstremt tall denne gangen, 
sier hun.

i 2017 krøp resultatet før skatt 
akkurat over null og endte på 
22.000 kroner. Line kjenner ennå 
ikke fjorårets resultat. det lærer 
hun å kjenne når kjedekontoret er 
ferdig med regnskapet.

– det har gått mange penger ut 
så det blir neppe noe stort pluss. 
Vi får si oss fornøyde hvis det blir 
et overskudd, fremholder butikk-
sjefen.

i 2015 endte dagligvareomset-
ningen så lavt som 3,9 millioner. 
i årene etter har den gradvis økt 
med én million tross dårlige somre 
og ustabil ledelse av butikken før 
Line ble ansatte.

Usikker leiekontrakt
– Vi trenger en lang, god som-
mer og helst også en sen påske 
og langhelger med fint vær som 
får båtfolket ut på sjøen, påpeker 
Line.

i år står kalenderen henne bi 
med en sen påske. Mer usikker-
het skaper konflikten med husei-

eren som ikke ønsker å forlenge 
leiekontrakten og i stedet bygge 
om lokalet til leilighet.

– det finnes ingen andre lokaler 
her i Korshavn, og vi har heller ikke 
mulighet til å bygge, sier hun.

Må butikken stenge, vil det gå 
utover mange som da må kjøre 
de 18 kilometerne inn til Lyngdal 
selv for en liter melk. det ville kan-
skje fått øynene opp hos mange i 
lokalbefolkningen. Line ønsker seg 
større oppslutning blant de fast-
boende. under halvparten er faste 
kunder i butikken.

– Er sommergjestene mer lojale?
– ja, det er de. Vi hadde ikke 

klart oss uten dem og hyttefolket. 
Mange av hyttene tas i bruk tidlig 
på året. i tillegg er vi avhengige av 
puben, fastslår hun.

det er ikke uten grunn hun har 
merket seg langtidsvarselet som 
sier at sommeren skal bli lang og 
varm også i år.

Tatt av stormen
da stormen «Knud» herjet i midten 
av september, var det neppe noen 
som satt ute på bryggen for å nyte 
en øl. Fra sydvest har de fastbo-
ende aldri opplevd vind som var 
så sterk. innover mot Lyngdal ble 
strømnettet slått ut hele veien.

strømbruddet varte i nesten 
tre døgn, og varer for nærmere 
100.000 kroner måtte kastes. 
En god del skyldtes disken med 
iskrem som fortsatt var velfylt 
etter sommeren.

– Vi fikk i hvert fall ryddet og 
vasket diskene godt, sier Line.

utenom sommeren får butik-
ken leveranser bare én gang i 
uken. dermed tok det noen dager 
å erstatte det som ble kastet, og få 
salget inn i normalt gjenge.w

Vi trenger 
en lang, god 

sommer og helst 
også en sen 
påske og langhel-
ger med fint vær.

Tror og tviler: – Vi får bare krysse fingrene 
for at vi får en like fin sommer som i fjor, 
men det skal godt gjøres, sier butikksjef 
Line Berge hos Nærbutikken Korshavn.  

Avgjørende omsetning:  
Pubkafeen på bryggen genererer 

kjærkomne kroner.  

Kjøpmannen på pulsen

Drømmer om nok 
en supersommer

Hos nærbutikken Korshavn spratt omsetningen opp 
med vel 10 prosent i fjor. nå ønsker butikksjef Line Berge 
seg mer sommerhete ved Lindesnes.

Bakehuset i Lillesand leverer 
direkte, men finner det bare 
regningssvarende å ta turen til 
Korshavn på lørdager. Bare i juli 
er etterspørselen høy nok på 
hverdager.

– slik har det vært lenge. det 
kommer neppe til å endre seg, 
mener Line.

skal bakeribilen brumme ut 
til butikken, må Line bestille 
minimum 30 brød.

– selv på en lørdag kan det bli 
for mange; forrige lørdag solgte 
vi bare 10 brød.

tine er heldigvis mer kjørevil-
lig og kommer én gang i uken og 
to hvis det skulle bli behov.

Får brød bare 
på lørdager
Butikksjef Line Berge må bestille 
langt mer enn behovet for å få bake-
riet til å ta turen oftere til Korshavn.
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Pål H. Christiansen
pal@dagligvarehandelen.no

Den tidligere butikksjefen 
har etter ti år hos Kiwi Mar-
kveien tatt steget videre og 

blitt distriktssjefskandidat i Kiwi 
region Oslofjord nord.

det innebærer at hun er under 
opplæring til å bli distriktssjef, en 
stilling der hun kan fortsette å 
hjelpe andre med å lykkes med sine 
butikker. som butikksjef har hun 
nemlig bidratt med flere trainee-
kandidater opp gjennom årene og 
også drevet opplæringsbutikk.

Ville først studere
– jeg har egentlig alltid tenkt at det 
måtte være gøy å være butikksjef i 
hele karrieren min i dagligvarebran-
sjen. Men etter å ha arbeidet samme 
sted i mange år nå trengte jeg noen 
nye utfordringer. så da stillingen 
som distriktsjefskandidat ble utlyst, 

tok jeg sjansen, sier Lene Monica, 
som fikk sin første deltidsstilling i 
dagligvarebransjen hos Kiwi trond-
heimsveien i 2001. På den tiden 
ante hun ikke at hun skulle ende 
opp med en butikkarriere.

– riktignok var den første jobben 
min på shell-stasjonen hjemme i 
trøgstad. der jobbet jeg ved siden 
av skolen fra jeg var 15-16 år gam-
mel, og trivdes godt med å arbeide 
med mennesker. samtidig tok jeg 
fag som bedriftsøkonomi og mar-
kedsføring på videregående. da jeg 
flyttet til Oslo i 1999, var det natur-
lig å begynne på Bi.

Jorden rundt  
to ganger
Ved siden av studiene arbeidet 
Lene Monica som lærervikar. Etter 
det første året på Bi trengte hun 
imidlertid en tenkepause og tok en 
heltidsjobb med regnskap for for-
svaret. 

– det er ikke så lett å bestemme 
seg for hva man vil når man er 19 år, 
så jeg tok en pause og sparte opp 
penger til å reise ut i verden. det var 
da jeg tok en jobb nummer to i tillegg 
hos Kiwi trondheimsveien. det ble 
veldig mye jobbing i den perioden, 
husker hun.

det ble to turer jorden rundt 
med jobbing mellom reisene. Lene 
Monica fikk opplevelser for livet og 
lærte mye om ulike kulturer og men-
nesker. Og så fikk hun reist fra seg. 

– det deilige nå er at jeg ikke har 
trangen til å utforske så mye mer. 
det holder med en tur til spania, 
smiler hun.

Kiwi satser på ansatte
Etter den andre rundreisen var hun 
tilbake på Bi og fortsatte hos Kiwi 
i trondheimsveien på si. i løpet av 
dette året begynte hun for alvor å 
vurdere om hun skulle satse på en 
karriere i dagligvarebransjen heller 
enn å studere videre på tredje året.

– jeg opplevde at jeg lærte mye 
mer av det praktiske butikkarbei-
det enn av å studere. Hos Kiwi 
fikk jeg varierte arbeidsoppgaver 
og en arbeidsplass hvor det skjer 
noe hele tiden. jeg kunne aldri 
fortsatt i en kontorjobb, sier hun 
med overbevisning, og legger til: 

– dessuten satser Kiwi på og 
setter pris på folkene sine. alle er 
veldig viktige.

Gjorde rask karriere
Lene Monica fikk en rask karriere 
videre da hun først bestemte seg: 
Hun ble assisterende butikksjef i 
2003 hos Kiwi grønland, trainee 
i 2006 hos Kiwi storgaten og 
butikksjef da nye Kiwi rosenhoff 
åpnet i 2007. Etter halvannet år 
overtok hun Kiwi Markveien i 
2009, der ble hun ble i ti år.

– Hva er det viktigste du har lært 
bort til butikksjefsemnene du har 
hatt under dine vinger disse årene?

– det må bli å sette personalet 
i sentrum, som er det nye ansva-
ret man får som butikksjef. Man 
må hele tiden jobbe med kulturen 
i butikken, for gode rutiner og 
struktur i hverdagen. Vi har mange 
gode systemer i Kiwi, men man må 
også gjennomføre. gjennomføring 
er et nøkkelord, fremhever Lene 
Monica andersson.w

Jeg lærte 
mye mer av 

det praktiske 
butikkarbeidet 
enn av å studere.

Med distriktssjef i blikket: Som distriktssjefkandidat er Lene 
Monica Andersson litt på Kiwi-hovedkontoret på Lierstranda, 

endel ute i butikk og noe sammen med de andre distriktssjefene.  

Karriere

Vil bli distriktssjef i Kiwi
– det har vært motiverende for meg å jobbe for at 
også andre kan bli butikksjef i Kiwi og hjelpe dem med 
å lykkes, sier Lene Monica andersson (38).

Lene Monica 
Andersson

 Ialder: 38

 Istilling: distriktssjefs- 
kandidat i Kiwi region  
Oslofjord nord

 IBakgrunn: Oppvokst i  
trøgstad. arbeidet i Kiwi 
siden 2001. 

 Iutdannelse: allmenn Vgs,  
to år på Bi.

 Iannet: Bor i Heggedal i 
asker. gift og har to gutter 
på tre og syv år.
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Conrads Colonial

Varepraten

Marit Haugdahl
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norges mest solgte småis, 
diplom-is royal trippel, har kom-
met med en ny variant: trippel 
Magi med salt karamell.

– Vi har hatt en prelansering 
nå i januar i Circle K, som vi 
allerede ser veldig gode tilba-
kemeldinger på. den blir for 
fullt lanserer fra og med uke 8, 
forteller prosjektsjef Eli aurdal i 
diplom-is.

royal trippel Magi er en fløteis 
med karamellsmak, dyppet 
lagvis i salt karamell, ekte mel-
kesjokolade og et sølvfarget 
overtrekk. det gir årets nyhet et 
ganske eksklusivt utseende.

– Vi har rett og slett tilført 

litt magi på norges mest solgte 
småis, royal trippel, erklærer 
aurdal.

Engasjementet har vært stort 
på Circle K-stasjonene. Og salget 
har heller ikke kjølnet, til tross for 
at det er januar og spekket med 
kuldegrader ute. På Facebook-
siden til Circle K Brumundal, for 
eksempel, strømmet det på med 
700 likes og hele 1364 kommen-
tarer da nyheten ble presentert 7. 
januar. Betjeningen måtte stadig 
forsikre om at lageret var fylt opp, 
og til slutt spurte de rett og slett 
kundene om de er interessert i å 
kjøpe hele kartonger av den nye 
isen.

Mange av følgerne har spådd 
at dette blir årets is-suksess. 
det gjenstår å se.

Sølvfarget ismagi Bakehuset lanserte 7. januar 
et eget skibrød i Kiwi.

Brødet er et samarbeid mellom 
Bakehuset, Kiwi og de norske 
skijentene – som sponses av 
Kiwi og pryder brødposen. ski-
brødet er 61 prosent grovt og er 
nøkkelhullsmerket, og er ifølge 
leverandøren en god turkamerat 
for å holde energien oppe på 
skitur. grovt brød inneholder mer 
fullkorn og fiber, som igjen bidrar 
til en god fordøyelse, lengre mett-
hetsfølelse, og en redusert risiko 
for hjerte- og karsykdommer, 
diabetes og enkelte krefttyper, 
minner de om.

det rundbakte skibrødet er 
bakt med hvete, havre, rug, frø 
og kjerner, og veier omtrent 750 
gram. det leveres nybakt fra alle 
bakerier hver dag til landets Kiwi-
butikker, med unntak av butik-
kene i nord-norge. 

Brød for   
skijentene

seriebladet rutetid takket for følget i 
2018, men opp av asken stiger nå 

ruter. det er et nytt tegneserieblad 
spekket med humorruter av beste sort 
– de morsomme.

– dette bladet vil bli 20 prosent mor-
sommere enn forgjengeren, lover redak-
tør jo H. Masdalen i en pressemelding. 

tegneseriebladet overtar mange av 
de beste seriene fra det tidligere rute-
tid-bladet og henter samtidig inn nye serier fra inn- og utland. i 
2019 vil det komme 6 utgaver, med første 48-siders nummer i salg 
fra 22. mars.

Humor alltid i rute

twinings samler nå alle 
favorittene i en og samme 

eske. Lanseringen består av tre 
ulike samleesker der hver variant 
byr på fem ulike tesmaker.

twinings Collection Pack infuso 
er en samling av bestselgende og 
nye urteteer i infuso-serien som 
ble lansert i 2018. Her finner vi 
Camomile, Honey & Vanilla, ras-
pberry & Pomegranate, Lemon 
& ginger, rooibos strawberry & 
Vanilla, og Lemon, rosehip & Hibi-
scus. alle er koffeinfrie og laget 
av 100 prosent naturlige ingredi-
enser. twinings Collection Pack 
green teas inneholder grønne teer 

som jasmin, Mint og en variant 
Pure green tea. twinings Collec-
tion Pack Classic består av klas-
siske sorte teer i tillegg til tidligere 
smaker som Prince of Wales og 
darjeeling.

twinings Collection Packs har 
fått listinger samtlige norgesgrup-
pens og Coops profilhus.

i tillegg utvides twinings infuso 
urteteer med to nyheter: twinings 
infuso rooibos strawberry&Vanilla 
og twinings infuso rooibos ginger 
& Mint. Begge er koffeinfrie, laget 
av 100 prosent naturlige ingre-
dienser og listet i Coop, melder 
Haugen-gruppen.

Te for enhver smak

Ølsprøtt fra attåtnæring vant 
historiens første innova-

sjonspris under finalen i det 
norske Måltid. 

– dette var overraskende. 
Og utrolig gledelig. nå skal vi 
gjøre mesk great again, strålte 
markedssjef stein Erik Brekke 
i attåtnæring da han mottok 
prisen. Ølsprøtt er nemlig laget 
av mesk – restråstoffet som blir 
igjen når øl er brygget.

Vinneren vil få benytte nofimas 
eksperter innenfor innovasjon 

og produktutvikling til en verdi av 
100.000 kroner. 

«attåtnæring er også nyten-
kende fra et bærekraftperspektiv 
fordi produktet utnytter restrå-
stoff fra en næring som har 
vokst i norge. Produsenten har 
som mål å oppnå landsdekkende 
distribusjon i løpet av 2019. Med 
inspirasjon og forskningsbasert 
kunnskap ønsker nofima å skape 
nye muligheter for attåtnæring», 
heter det i juryens begrunnelse. 

Her er alle vinnerne i årets 

utgave av det norske Måltid: 
Årets det grønne naturell 

– Lærdal grønt med Lærdals 
beste frosne bringebær. Årets 
det grønne foredlet – Årgang 
askim summerred. Årets sjømat 
naturell – sterling kveitefilet med 
skinn fra sterling White Halibut. 
Årets sjømat foredlet – Carpaccio 
Loins Extra fra dybvik Klippfisk. 
Årets Ost – råblå fra grindal 
Ysteri. Årets kjøtt – Hel kylling 
fra Økodrift Homlagarden. Årets 
kjøtt foredlet – Holy Baloney fra 

ask gård. Årets sider – alde sider 
fra alde. Årets øl – Cloudberry 
imperial gose fra Berentsens 
Brygghus. Årets bakst – Man-
delroser fra grini Hjemmebakeri. 
Årets meieriprodukt foredlet – is 
med skjenning fra gangstad 
gårdsysteri. Årets godbit – Mid-
summer Hot sauce Flagship 
fra Midsummer sauce. juryens 
utvalgte 2018 – jacobs utvalgte 
lam mørbrad fra Prima jæren/
unil. Hedersprisen 2018 – stiftel-
sen Bondens marked norge. 

Sprø vinner av Innovasjonspris
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– Vinnerproduktet er en drikk som gir assosia-
sjoner til mormors hage, sommer, sol og mygg-

stikk, sa adm. direktør i Matmerk nina sundqvist da 
hun sammen med sonia Huanca Vold fra Matkanalen 
kunne kåre stikkelsbærdrikk fra røyse frukt- og 
bærpresseri som vinner av Årets matspire 2018. 
utdelingen fant sted i stavanger under finalen i det 
norske Måltid.

ni frukt- og bærprodusenter fra røyse ved tyri-
fjorden har trukket frem en råvare som for mange har 
gått i glemmeboken. Årets Matspire skal være en pris 
som gjør vinnerproduktet mer kjent og synlig.

Prisvinneren velges ut blant alle finalistene i det 
norske Måltid.

Premien er produksjonsbistand og rådgivning til 
digital markedsføring fra Matmerk verdt 100.000 
kroner samt visningstid på Matkanalen til en verdi av 
100.000 kroner.

Bransjeguiden

Spirit Gruppen er et salgs- 
og kommunikasjonshus med 

dyktige og spesialiserte fagfolk. 
Bred erfaring fra byrå, kjede og

leverandørsiden betyr at vi jobber
raskt, effektivt og treffsikkert.

WWW.SPIRITGRUPPEN.NO
Kontakt Tom Aulie på 922 52 687

SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUS

KOMPROMISSLØST FOKUS PÅ
SALG OG KOMMUNIKASJON
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ET LANDSDEKKENDE
SALGSAPPARAT

FOR DAGLIGVAREHANDELEN

Få kontroll
på dine

salgskostnader

Kontakt oss for en
uforpliktende prat

på 909 97 852
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Send oss gjerne litt
tekst og bilder av  
produkt-nyheter til
company@
dagligvarehandelen.no

Kjeks for
barn med
fullkorn
Sætres klassiske kjeksserie Gjende kommer på boks
med små kjeks hvor over halvparten av innholdet er
fullkornsmel. Kjeksen er også uten palmeolje, sukk-
erinnholdet er lavere enn for tradisjonelle barnekjeks
og saltmengden og er også lav. De små kjeksbitene er
formet som troll og dyr fra eventyr, og på baksiden av
boksen står det litt om hver figur. Kjeksene er en an-
else tykkere enn andre barnekjeks og konsistensen er
litt grovere. ■

Inspirasjon 
fra Østerrike

Hansa har brygget sin
egen utgave av det
tradisjonsrike ølet Vi-
enna Lager. Det ble
skapt i 1841 i Wien og
ølet har en typisk kobb-
erfarge. Det er rikt på
smak med en malt-
sødme som beskriver
som fin og en fylde
som karakteriseres
som medium. Navnet
på ølet er Hansa Spesial
Vienna Lager.  ■

Oliven og
hvit te på
flaske
Lilleborg utvider produktserien Naturelle
med en ny dusjsåpe som heter Naturelle
Olive Care Shower & Oil. Produktet er be-
riket med ren olivenolje og har en frisk
duft av hvit te. ■

Ønsker du å annonsere her? Ta kontakt  
med Hilde for mer info og priser: 901 27 006

Har du behov for 
profesjonell salgsoppfølging?
Ta gjerne kontakt med vår Country 
Manager Odd Strand på mobil 
+47 95 80 24 03 eller send mail til 
odd.strand@salessupportnorway.no
www.salessupportnorway.no

www.id-kort.as
41 75 10 10
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Dette var festlig. nesten så 
jeg tror det har gått troll i 
ord. Melkesjokolade tutti 

Frutti, heter nyheten.
ah, for en lykke. Og så lek-

ker og frisk! Man kan ikke 
overse den i butikkhylla. 
dette er altså melkesjokolade 
som inneholder biter av gelegod-
teri, og jeg skjønner godt hvorfor 
Freia har valgt rosa som tilleggs-
farge på emballasjen. det er vel 
ingen annen farge som sprudler 
tutti Frutti tydeligere enn den.

jeg er en av dem som likte stor-
platen Frydefull jelly Popp som 
kom i 2014, og ble litt trist når den 
forsvant. tenkte at dette måtte 
være noe i samme gate, og kunne 
ikke la være å kjøpe. Og selvfølge-
lig måtte vi smake nesten umid-
delbart etter at jeg kom hjem fra 
butikken. at det er lillelørdag er 
mer enn godt nok argument for 
å ta seg en sjokoladebit midt i uka. 
– i tillegg til at jeg må holde liv i 
bloggen, selvfølgelig.

det duftet som snilt, søtt og 
fruktig godteri sammen med 
klassisk melkesjokolade da jeg 

åpnet innpakningen. Veldig fris-
tende. Platen har klassiske Freia-
ruter med stork, men gelébitene 
som var fordelt tilfeldig i hele 
sjokoladen gjorde 
det noen steder 
vanskelig å bryte 
den opp langs 
linjene. jeg måtte 
lure og lirke litt i 
den seige geleen. 
Helt greit, den slapp 
ganske lett de fleste 
steder. jeg pleier 
alltid å holde på utsi-
den av papiret når jeg 
deler opp sjokolader, 
og det var ekstra lurt 
i dette tilfellet. Ellers 
hadde det nok blitt 
både klissete og rike-
lig med fingermerker på 
platen.

smaksmessig inn-
fridde sjokoladen selvføl-
gelig. den kjentes typisk 
godterifruktig og søt på 
en barnevennlig måte, 
akkurat slik man forestil-
ler seg at melkesjokolade 

med gelégodt skal smake. den 
ga virkelig en gledelig munnfø-
lelse. gelébitene hadde forskjel-

lig farge og for meg kjentes 
det som om de også hadde 
ulik smak. Mange av bitene 
var faktisk uventet store, 
og i konsistens minnet de 
litt om rosinene i Frukt-
nøtt. Bare noe seigere og 
nesten med et tynt skjørt 
knasende lag ytterst mot 
sjokoladen. Eldstejenta 
delte entusiasmen min 
og mente dette ville bli 
hennes nye favorittsjo-
kolade. Minstemor var 
mer lunken, for henne 
ble det for mye gele.

som dere skjønner 
blir denne fristelsen 
vanskelig å motstå 
på fremtidige hand-
leturer. jeg synes 
det var en veldig 
positiv nyhet og 
sier uten tvil ja til 
gjenkjøp.

gjenkjøp: ja

i går kveld satt jeg og etterlyste nyheter, for 
eksempel en storplate fra Freia, og hva finner jeg 
på rema i dag? jo, ny storplate fra Freia.

Melkesjokolade Tutti Frutti

Dagligvarebloggen
Tobarnsmor og forbruker Ingvild Fosse tester og vurderer daglig-
varer på bloggen Consuming.no og her i Dagligvarehandelen.som markedsleder i det 

helhvite snus-segmentet 
lanserer British american tobacco 
norway to nye Epok-varianter. 
nyhetene er inspirert av årstidene. 
Epok tropic Breeze er inspirert av 
sommer og passer for de som liker 
normal styrke og ønsker å prøve en 
eksoktisk fruktsmak. smaken 
består av mandarin, pasjonsfrukt 
og mango.

Epok Winter Chill X-strong er 
for alle som ønsker ekstra sterk 
helhvit snus. denne varianten er 
vinterinspirert og har en smak av 
«wintergreen» og mentol. 

Sesongsnus

Spirepris til stikkelsbær

selskapet avanieco på Bali i indonesia har laget en plastpose 
som løser seg opp i vann. i selskapets promoteringsvideo ser 

vi hvordan posen ender som en grønn, teaktig væske og drikkes 
opp.

Posene er et av flere produkter av plantematerialer som erstat-
ter tradisjonelle plastprodukter. avanieco har spesialisert seg på 
produkter som erstatter 
tradisjonelle plastprodukter 
som plastposer, sugerør, 
emballasje og til og med 
regntøy.

guro Hauge i miljøstiftel-
sen Zero sier til dagbladet 
at en drikkbar plastpose er 
en interessant nyskapning. 
Men ikke i norge.

– nedbrytbar plast 
ødelegger gjenvinning av 
ordinær plast. norge har et 
godt gjenvinningssystem 
for plast, sier hun til avisen.

Plastpose løses opp i vann

norsk cøliakiforening har 
delt ut priser for Årets 

glutenfrie bedrift 2018. Prisen blir 
delt ut til produsenter, konditorier 
og serveringssteder. juryen har 
kåret Klæbu Håndbakeri i katego-
rien produsenter, dampbageriet 
as i kategorien konditorier og 

glunot as i kategorien serve-
ringssteder som vinnere. 

ingrid straum gerhardsen 
og ektemannen Frode i Klæbu 
Håndbakeri, startet opp et eget 
bakeri i sokkeletasjen. da søn-
nen til familien var 1 ½ år, fikk han 
diagnosen cøliaki.

Klæbu Håndbakeri tildeles 
prisen for omfattende utvikling 
av og satsing på gode, glutenfrie 
bakervarer. det familiedrevne 
bakeriet har i løpet av få år opp-
arbeidet et stort sortiment av 
smakfulle, lekre produkter, og 
den brede distribusjonen som 
er etablert er svært positiv og 
imponerende, skriver juryen.

Glutenfri heder
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Grep  
muligheten i Norge

Inga Pavlova reiste til Norge fra Litauen som 23-åring for å jobbe her i seks måneder. 13 år senere er den energiske humørsprederen frukt- og grønttrener og ass. butikksjef i Extra, og har ingen planer om å flytte tilbake. – Jeg synes vi har møtt så mye godhet, sier Inga. Side 20

– Gjør god butikk bedre!
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Jacob’s 
Majorstuen 

satser på bredde innenfor kosmetikk 
og hygiene.
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Få daglige 
oppdateringer fra 
bransjen på nett... 

...og full oversikt og 
dybdekunnskap med 
papiravisen hver uke
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Les mer om våre abonnement på  
www.dagligvarehandelen.no/abonnere


