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Populær  
pølseflause
Bunnpris & Gourmet-kjøpmann Kjell Raymond 
Nygård i Alta ville legge inn en storbestilling på  
pølser til 10-kronersmarkedet, men bestilte ved  
en misforståelse tre ganger så mange som planlagt. 
Dermed var det duket for en real pølsefest i Alta.  
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OPPLAGSKONTROLLERT

Mange i bransjen ble ner-
vøse i midten av mars da 
vi så hvordan kundene 

raskt strømmet til butikkene og 
fylte handlevognene med unor-
male mengder. Hyllene ble tømt for 
varer som gjær, dopapir og herme-
tikk. Heldigvis fremsto bransjen 
profesjonell, rolig, samordnet og 
balansert i sine tilbakemeldinger til 
publikum. Befolkningens tillit til at 
leverandørene og kjedene ville klare 
å opprettholde åpne, trygge butik-
ker med tilstrekkelig varemengde, 
gjorde at hamstringstendensene roet 
seg raskt. Normalen ble gjenoppret-
tet, men med stengning i både gren-
sehandel og serveringsmarkedet 
stabiliserte dagligvaresalget seg på 
rekordhøye nivåer.

Situasjonen er ikke over, og det kan 
fortsatt oppstå uforutsett utvikling. 
Likevel er det viktig å trekke noen 
lærdommer av det som har skjedd de 
siste månedene. For det første; hat-
ten av for leverandørene som raskt 
klarte å tilpasse import og produk-
sjon til den økte etterspørselen på 
en bemerkelsesverdig måte. Enkelte 
leverandører har opplevd opp mot 50 
prosent salgsøkning, og det er ingen 
selvfølge at innsatsfaktorer som 
råvarer og emballasje kan skaffes 
raskt nok til å dekke slike ekstreme 
svingninger i salget. Det har vært 
overraskende få utsolgtsituasjoner 
i denne krevende perioden. Dette 
viser at leverandørleddet er sterkt, 
serviceinnstilt, kundeorientert og 
tilpasningsdyktig.

For det andre har forsyningskje-

den fra leverandørene, via sentral-
lagre til butikker, fungert meget 
godt gjennom perioden. Med så store 
volumsvingninger er det krevende 
å gjennomføre logistikken mens 
kapasiteten strekkes til det ytterste. 
Tilsynelatende har alle de tre nasjo-
nale grossistene klart dette uten at 
butikker og kunder har blitt påvir-
ket negativt. Det er imponerende, og 
alle landets grossistansatte fortjener 
skryt og et pandemisikkert klapp på 
skuldra. På dette området har det 
blitt lagt ned mye hardt arbeid de 
siste månedene.

For det tredje har butikkene, uan-
sett om de ansatte er kledd i rødt, 
grønt eller blått, stått i krisen med et 

smil, stolthet og hevet hode. Kundene 
har opplevd at smittevernstiltak som 
hygienestasjoner, avstandsmerker og 
pleksiglass skaper trygge handleopp-
levelser. Realiteten akkurat nå, er at 
sykefraværet i butikkleddet ser ut til 
å være lavere enn før mars. Daglig-
varebransjen har vist at den er sam-
funnskritisk. Og at den er sterk nok 
til å tåle en nasjonal krise.

Neste gang en krisesituasjon opp-
står, er det viktig at vi i bransjen ikke 
glemmer hva vi har lært av Covid-19. 
Alle bransjens talspersoner har et 
samfunnsansvar i å bidra til trygghet 
og tillit blant forbrukerne. Ordet ham-
string må rett og slett ikke benyttes i 
medieintervjuer. Hamstringssaker i 

massemedia må unngås. Kjedene må 
raskt innføre tiltak for å forebygge 
hamstringstendenser og varer som 
øker salgsmessig må ikke listes opp i 
media. Det vil bare bidra til at overre-
aksjonene blant kundene øker. Ham-
string i butikk ser ut til å være svært 
smittsomt, og det er et felles ansvar å 
unngå en opphauset situasjon.

Så lenge alle bidrar til normale 
tilstander, vil også bransjen være i 
stand til å utføre samfunnsoppdra-
get sitt. Den tilliten bransjen har skapt 
i storsamfunnet de siste månedene, 
må vi verne om. Den skaper en kjær-
kommen og viktig kontrast til den 
konfliktfylte oppfattelsen mange har 
av denne viktige bransjen vi alle har 
valgt å jobbe i.w

det har allerede blitt skrevet mange spaltemillimetere 
her om hvordan den pågående pandemien har påvirket 
bransjen. siste ord er ikke skrevet. sikkert heller ikke 
etter denne ukes innlegg.

La oss huske det vi har lært

Kommentar

Smittsomt: Hamstring 
i butikk ser ut til å være 
svært smittsomt, og det 
er et felles bransjean
svar å unngå en opp
hauset situasjon, mener 
Stein Rømmerud.  

Hamstrings-
saker i  

massemedia  
må unngås.

Stein Rømmerud  er konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i 
Norgesgruppen. Han skriver næringspolitiske kommentarer på denne plass. 
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Det er gledelige signaler som 
kom fra Høyres program-
komité sist uke. Komitéen 

går nemlig enstemmig inn for å 
redusere særavgiftene på alkohol 
og sukker for å få bukt med gren-
sehandelen.

Som i politiske partier flest, og 
særlig dem med regjeringsmakt, 
gjøres kuvendingen uten innrøm-

melser av at man har ført en for-
feilet politikk, der målet har vært 
å dra inn flest mulig kroner til 
statskassen under dekke av til dels 
svakt dokumenterte påstander om 
folkehelse.

Når Høyre nå går inn for å senke 
alkohol- og sukkeravgiftene, er det 
de mange tapte arbeidsplassene 
som trekkes frem. Ifølge tall fra 
Virke, kan nemlig grensehandelen 
koste Norge opptil 8.200 arbeids-
plasser. Det svir i en ny hverdag der 

mange har mistet jobbene sine som 
følge av pandemien.

I komitéen har de også fått med 
seg erfaringene som er gjort i Dan-
mark. Der er grensehandelen til 
Tyskland nesten halvert, etter at 
man harmoniserte avgiftene på 
typiske grensehandelsvarer med 
nabolandet. Det er en suksessopp-
skrift Høyre ønsker å følge, i alle 
fall delvis. For programkomitéleder 
Linda Helleland understreker over-
for e24 at man ønsker «en forsiktig 

harmonisering». Det er for defen-
sivt, særlig når planen ikke omfatter 
avgiftskutt på tobakk.

Vi vet at billig tobakk er en vik-
tig grunn til at nordmenn drar på 
dagstur til Sverige. Dersom det fort-
satt er en markant prisforskjell på 
alkohol og sukkervarer, vil de fort-
satt ta med seg disse hjem. Man må 
derfor enten senke avgiftene også 
for tobakk, eller gjøre avgiftene på 
alkohol og tobakk tilnærmet like de 
svenske.w

Positive signaler



14-20
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– Jeg vet ikke hva jeg 
har gjort, annet enn 
at jeg ikke har tenkt 

og vært veldig offensiv. Jeg blingset 
på kartongstørrelsen. I mitt hode 
trodde jeg at jeg bestilte kartonger 
med ti pølser i, men det var 30 pøl-
ser i hver pakke. Det ble over 7000 
pølser – og det er mye, sier Nygård 
til Dagligvarehandelen. 

Det var iFinnmark.no som først 
omtalte saken.

– Dyrere å kaste pølsene
Totalt bestilte Nygård 7306 pølser. 
Han hadde «pølser opp til taket», 
som han selv beskriver det.

– Vi solgte rundt 1700 pølser til 
10-kronersmarkedet, og det er vel-
dig bra. Men så hadde jeg over 5000 
pølser igjen, og utløpsdatoen nær-
met seg. Jeg tok frem kalkulatoren 
og fant ut at det var dyrere å kaste 
pølsene enn å selge dem for fem 
kroner. De gikk fint å selge, og etter 
halvannen dag var alle borte. Jeg vis-
ste ikke at hele verden skulle få vite 
dette og legge det ut på nettet, sier 
kjøpmannen, som forteller at utpri-
sen på produktet er over 37 kroner.

Nygård har vært kjøpmann hos 
Bunnpris & Gourmet Alta i fem år. 
Han kan ikke huske å ha gjort en lig-
nende feil i sin kjøpmannskarriere. 

– Jeg har foretatt feilbestillinger 
før, men ikke av denne størrelsen. 
Jeg synes likevel det er verre når 
vi bommer på bestillingene og går 
tomme for varer. Da kan kundene 
bli sinte, noe som har større konse-
kvenser.

Reiste mange mil
– Hva tenkte du da du så alle karton-
gene med pølser? 

– Jeg tenkte at dette ville bli van-
skelig selv om jeg er god til å pushe 
varer på kundene. Det så mørkt ut. 
Men det løste seg til slutt; vi la en 
plan med nedprising, ga bort en del 
til Matsentralen i Alta og sponset 
noen kartonger til et hestestevne, 

forteller Nygård. 
– Det var flere som reiste mange 

mil for å kjøpe pølser. Det kom kun-
der helt fra Kautokeino blant annet. 
I hele forrige uke hadde vi en kjem-
peomsetning.

Nå har kundene begynt å kalle 
kjøpmannen for «Pølsekongen».

– Kan jeg velge noe nytt? undrer 
han med et smil, før han fortsetter:

– Neida, jeg tåler det og synes det 
er morsomt. Nå stopper folk meg på 
gata og roper Pølsekongen og spør 
om jeg har flere pølser igjen. Det er 
noen som tror at jeg har bestilt for 
mye med vilje for å få oppmerksom-
het, men det har jeg ikke.

– Dårlig brutto
Kjell Raymond Nygårds «pølsestunt» 

har blitt omtalt i flere medier. Kjøp-
mannen har fått mye oppmerksom-
het. 

– Det har ballet på seg. Alt gikk 
heldigvis bra til slutt, selv om det 
var litt dårlig brutto. Dette kostet litt. 
Etter at jeg finregnet på det, ser jeg 
at jeg har hatt et tap på rundt 40.000 
til 45.000 kroner. Men jeg har i det 
minste fått mye gratis PR.w

Jeg har 
foretatt 

feilbestillinger 
før, men ikke av 
denne størrelsen.

Feilbestilling

Pølsefest hos 
Bunnpris i Alta
Kjøpmann Kjell 
raymond Nygård 
hos bunnpris 
& gourmet 
alta skulle 
bestille gilde 
kjøttpølser til 
sitt 10-kroners-
marked. Ved 
en feil bestilte 
han altfor mange 
pølser.

En skikkelig tabbe: Når kjøpmann 
Kjell Raymond hos Bunnpris & Gour-
met Alta skal gjøre noe, gjør han det 

skikkelig, skriver Amfi Alta på sin 
Facebook-side. Foto: Amfi Alta
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Bigblue har hjulpet mange kje-
der med å optimalisere hyl-
lene, men savnet etter hvert 

et mer effektivt verktøy for dette.
– Før jobbet man med hylleopti-

malisering manuelt og brukte først 
blokk og blyant og etter hvert Pc. 
Konsulentselskaper har tjent mange 
millioner på denne måten, sier daglig 
leder Geir Langbakken.

Med utviklingen innenfor den 
digitale verdenen har det på ikke 
mange år åpnet seg andre mulighe-
ter.

Må fotografere og skanne
– Det holder med en mobiltelefon, en 
skanner og et excel-ark med salgs-
data så er man i gang, ivrer Geir 
Langbakken.

Konseptet Bluebox Shelves tar 

utgangspunkt i salgsdata fra kas-
sen. Gjennom dem ser man hvordan 
produktene på det aktuelle punktet 
rullerer.

Hyllen eller disken fotograferes, 
gjerne med mobilen, samtidig som 
man skanner strekkoden til hvert 
produkt der salget skal optimaliseres.

– Da vet man akkurat hvor det 
enkelte produkt befinner seg, frem-
holder Langbakken.

Med til prosessen hører også å 
fotografere det enkelte produkt så 
man får frem størrelsen.

Det samlede materialet resulterer 
i et bilde av hyllen eller disken der 
farvekoder angir hvilken andel pro-
duktene har av omsetningen på det 
aktuelle punktet, innenfor sprang på 
25 prosent.

– Andelene beregnes innenfor 
kvartiler. I tillegg får vi frem omset-
ningen per produkt og bruttomar-
ginene.

Minst 2 prosent vekst
– Tar man i bruk Bluebox Shelves, 
øker salget fra en hylle, et skap eller 
en disk med minimum 2 prosent, sier 
Geir Langbakken.

Gjør man det i hele butikken, skal 
omsetningen øke med det samme. 
Multipliserer man med antall butik-
ker, får matematikken frem poten-
sialet i kjeden. I dagligvarehandelen 
totalt ligger det et milliardpotensial, 
ifølge tankegangen til Bigblue.

– Best resultat får man når løs-
ningen tas i bruk i en kontinuerlig 
prosess, og ikke som nå der revisjon 
av hyllene foregår på prosjektbasis, 
i enkelte bransjer kanskje med års 
mellomrom.

Bigblue tester for tiden Bluebox 
Shelves i en finsk kjede og skal 
sette i gang en test også i Estland. 
Etter hvert er målet å spre løsnin-
gen innenfor en rekke europeiske 
markeder under varemerket Link. 

Løsningen er så langt tilpasset dag-
ligvarehandelen samt elektronikk- 
og byggevarebransjen og tax-free-
butikker.

Kan bli kunstig intelligens
Jo mer data, desto mer treffsikre 
blir prognosene til Bluebox Shel-
ves. Når modellen fores med stor-
data over tid, lærer den stadig mer. 
En gang har den lært så mye at den 
kan beregne hva som er optimalt, 
på eget initiativ. Da er det snakk om 
kunstig intelligens.

– I fremtiden vil datakraften gi 
enda større gevinster, fremhever 
Geir Langbakken.

Beregningen av optimale hyller 
og disker hører hjemme på kje-
dekontoret. Gjennomføringen av 
beslutningene herifra tar butikkene 
seg av.

– Det skjer ingen forbedringer i 

varehandelen uten at det skjer en 
fysisk endring i butikk, erklærer 
Geir Langbakken.

For å anvende Bluebox Shelves 
betaler kjeden en grunnlisens. På 
toppen av denne kommer kostna-
den for en lisens per butikk som tar 
systemet i bruk.

– Har dere møtt interesse hos norske 
dagligvarekjeder for Bluebox Shelves?

– Interessen har vært stor, forsi-
krer Geir Langbakken, som regner 
med at første dagligvarekjede tar 
systemet i bruk i løpet av høsten.

Kanskje nye sannheter
Bigblue har hentet inn ekspertise 
fra flere europeiske land i utviklin-
gen av Bluebox Shelves. Program-
meringen har foregått i Tallin i Est-
land. Polen er også involvert.

– I Warszawa kjører vi model-
ler som tygger data og lærer hver 
eneste time.

Bigblue mener deres egen kom-
petansebygging innebærer grunn-
forskning, og planlegger å samle 
inn data fra ulike europeiske kjeder.

– Ut av dette kan det komme 
resultater som vil rokke ved grunn-
leggende prinsipper i hylleoptimali-
seringen, tror Langbakken.w

I fremtiden 
vil data-

kraften gi enda 
større gevinster.

Økt salg i butikk: – Best resultat får man når Bluebox 
Shelves tas i bruk i en kontinuerlig prosess, sier daglig 

leder Geir Langbakken i Bigblue & Company.  

Hylleoptimalisering

Vil skape storsalg 
med stordata
bigblue & Company har utviklet en it-løsning som skal 
hjelpe kjeder og butikker til å få maksimalt ut av hyller, 
skap og disker.
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Da koronaen stengte ned lan-
det var Coop raskt ute med 
å tilby hjemsending av dag-

ligvarer til kunder som kviet seg for 
å gå ut eller å oppsøke en handlesi-
tuasjon.

– Dette er kun snakk om veldedig-
het og ikke noe vi kommer til å tjene 
penger på, sa Bjørn Takle Friis da 
ordningen ble innført i april.

Økte raskt
Målet var å nå 90 prosent av Norges 
befolkning før påske.

– Nådde dere det?

– De første pilotene var i gang rett 
før påske. De andre kom like etter, og 
i løpet av noen få uker nådde vi målet 
om 90 prosent av Norges befolkning, 
sier Takle Friis.

– Hva var den viktigste suksessfak-
toren?

– Vi må takke Posten som lynraskt 
stilte sin distribusjon til rådighet og 
som har bidratt til at vi har nådd ut 
til nesten hele Norge på rekordtid. 
Kudos til alle våre venner med horn 
på uniformen!

Selv om Coop har solgt faghan-
dels- og byggevarer på nett i lang, 
lang tid, var det en ny utfordring å 
starte hjemlevering av dagligvarer. 
Helt andre krav til kjølesoner og 

utløpsdato er noen av hovedutfor-
dringene.

– Men prosjektet var ikke «god 
butikk» i vanlig forstand?

– Nei, samfunnsansvaret var ene 
og alene grunnen til at vi startet med 
hjemlevering. Eid av 1,8 millioner 
medeiere og som en del av den nasjo-
nale matvareberedskapen så vi det 
som vår plikt å bidra til at alle fikk 

tilgang på dagligvarer. Siden så 
mange ble forhindret fra å dra på 
butikken, og vi fryktet at flere ville 
bli forhindret, måtte vi komme på 
en løsning i rekordtid som kunne 
tilby dagligvarer hjem.

– Dere har jo konkurrerende nettle-
verandører?

– Ja, vi så jo at de andre aktørene 
som selger dagligvarer på nett ikke 
når hele Norge og samtidig hadde 
lang ventetid der de leverte, sier 
Takle Friis.

– Hva er utfordringene fremover?
– Vi har hele tiden jobbet for 

å plukke mest mulig effektivt. Å 
plukke manuelt tar lang tid, og er 
kostnadskrevende. Derfor har vi 
sett mye på løsninger for å forbedre 
plukkprosessen, forteller han.

– Det er fortsatt et stykke frem 
før det eventuelt blir lønnsomt med 
hjemkjøring av mat og det foreligger 
ingen langsiktige planer om netthan-
del på dagligvarer fra oss. Men vi tar 
selvsagt med oss den læringen vi får i 
den prosessen vi er inne i. Det er både 
spennende og nyttig, i tillegg til at det 
er krevende. De ansatte gjør en fan-

tastisk jobb både med dette og totalt 
sett i Coop.

– Så du avkrefter at dere er ute og snu-
ser på en permanent løsning?

– Ja, det er ikke snakk om noen per-
manent løsning. Den løsningen som er 
satt opp er kun for å bidra i den situa-
sjonen man er inne i, sier Takle Friis.

Hvor mange av Coops butikker som 
deltar i dugnaden kan han ikke si. Men 
trolig minker antallet ved at de store 
butikkene overtar pakking og utsen-
delse for de mindre. Stordriftsfordel 
er viktig også her.w

Det er ikke 
snakk om 

noen permanent 
løsning.

Holder på: Renate Sommerfelt 
er en av de faste plukkerne hos 

Coop Mega Harbitz Torg.  

Ikke på agendaen: Coops kon-
sernsjef Geir Inge Stokke er enig 
med Takle Friis i at nettsalg av 
dagligvarer ikke står på agen-
daen.  

Netthandel

– Kun et   
samfunnsansvar

Coop har drevet med netthandel av mat til hele landet 
siden april. men det er kun en midlertidig løsning. – en 
eventuell fremtidig netthandelsløsning er ikke på agen-
daen nå, sier kommunikasjonsdirektør bjørn takle Friis i 
Coop Norge.

Coops netthandel med mat:

Arne Giverholt
arne@dagligvarehandelen.no

butikksjef birgitte myhr er godt 
fornøyd med utviklingen.

– Jeg synes det går greit. Vi 
har lokaler til å ivareta dette, og 
derfor brukes vi stadig mer av 

bestillingsenheten hos Coop sen-
tralt. blant annet har vi overtatt 
for mega både i storo og Nydalen, 
sier hun.

– Er det penger i dette eller er 
dere bare med på en veldedig 
dugnad?

– Vi ser at både topp- og bunn-

linjen øker. Vi ekspederer fem til 
syv ordrer per dag og har kapasi-
tet til langt flere.

myhr viser til at dette er store 
ordrer. de som handler på nett 
har ofte en sluttsum på kas-
salappen på mellom tre og fem 
tusen kroner. at butikken gjør 

dette mer rasjonelt etter star-
ten i april gjør at inntjeningen blir 
bedre. Og koronafrykten henger 
i. ikke sjelden ønsker kunder å få 
tilsendt hele detaljistpakninger av 
for eksempel te og vaskemidler.

– dessuten har Coop sentralt 
forbedret sine rutiner ytterligere, 

så hele denne virksomheten går 
mer og mer på skinner, sier myhr.

– Dere er fornøyd med Posten 
som leverandør?

– Ja, det går raskere enn hva 
våre konkurrenter klarer, så her 
har vi et solid konkurransefor-
trinn. Og vi håndterer bestil-
lingene stadig raskere. i starten 
regnet vi en halvtime per ordre. 
Nå er vi nede i 20 minutter.

– Ønsker fremover?
– Jeg håper det skal bli let-

tere å selge mer løsvektvarer og 
ferskvarer, sier birgitte myhr.w

– Øker topp- og bunnlinjen
Coop Mega Harbitz Torg i Oslo er en av butikkene som ivaretar 
bestillinger som kommer inn til Coop.
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Sist uke startet Årets Matgle-
debutikk-konkurranse. Koro-
napandemien satte en stop-

per for årets konkurranse i mars, 
og nå gjør butikkene seg klare til en 
intensiv konkurranseperiode. 

– Vi har generelt hatt et intensivt 
år, som de fleste andre. Årets kon-
kurranse blir noe annerledes for 
oss, for i fjor var vi veldig flinke på 
demoer og selvdemoer, men det kan 
vi ikke ha nå. Nå må alle demoene vi 
utfører være betjente, sier Brekke.

Skal ha det bra
Selv om de ansatte må holde avstand 
til kundene, føler ikke Meny-kjøp-

mannen at det gjør det vanskelig å 
få kontakt med kundene og vise de 
ansattes glede ved å være på jobb.

– Matglede er ikke bare en kon-
kurranse. Det handler også om at 
de ansatte skal ha det bra på jobb 
og at kundene skal bli inspirert 
med oppskrifter, nye produkter og 
sameksponeringer, understreker 
kjøpmannen. Nå er det lam som er i 
fokus, og i disken skal kundene finne 
alt av tilbehør til lam.

Økning i omsetningen
Som for mange andre dagligvare-
butikker, handlet det i mars om å 
få dagene til å gå rundt for Meny-
butikken. Brekke forteller at de har 
hatt enorm økning i omsetningen 
sammenlignet med fjoråret.

– Det har blitt bygd en tunnel på 
E39 som gjorde at vi budsjetterte 
med nedgang i år, men vi har fort-
satt en stor vekst. De ansatte trives 
på jobb og ønsker å gi det lille ekstra 
for å bli bedre. Det er de små tingene 
som blir store til slutt, tror kjøpman-
nen om konkurransen. 

Sterke konkurrenter
Butikkene måles etter både kvantita-
tive og kvalitative kriterier. Den som 

skal nå helt til topps i konkurransen 
må levere både på service, kreativi-
tet, sameksponeringer, inspirasjon, 
samarbeid på tvers av avdelinger og 
generelt høy matgledefaktor.

– Det er utrolig mange sterke kon-
kurrenter. Vi kjenner en del av de 
beste Meny-butikkene. Vi må være 
oss selv, pushe der vi er gode og bli 
bedre på alt. Til syvende og sist er vi 
selv vår største konkurrent, mener 
Meny-kjøpmannen.

– Det er viktig at vi skal ha det 
morsomt under konkurransen, og 
alle skal bli inkludert. I forhold til i 
fjor har Matglede-temaet blitt større. 
Vi inkluderer nå flest mulig slik at 
alle får satt sitt preg på konkurran-
sen. Klarer vi alt dette, er vi veldig 
fornøyde med innsatsen vår. w

I forhold til  
i fjor har 

Matglede-temaet 
blitt større.

Klare: De ansatte på Helgø Meny Stokka er klare for årets Matglede-konkurransen. F.v: Roar Brekke, Morten Nordal, Grete 
Zetterstrøm, Mette Eidsvåg, Ole Roan, Quendresa Gara, Einar Dahle, Kjetil Sjøthun og Mats Øwre. Foto: Privat

Sesong: Hos Helgø Meny Stokka 
i Stavanger er det lam som er i 
fokus nå, og her skal kundene 
finne alt av tilbehør til lam.  
Foto: Privat

Konkurranse

– Et intensivt år
i fjor var Helgø meny stokka finalist i Årets matgledebutikk. 
Nå ønsker kjøpmann roar brekke å komme på topp tre-listen.

Helgø Meny 
Stokka

 Isted: stavanger

 Iansatte: 46

 Iareal: 1294 kvm

 IOmsetning 2019: 126 
millioner kroner

 IOmsetning 2020 (anslag): 
135 millioner kroner

 IKjøpmann: roar brekke

 Iaktuell: Årets  
matgledebutikk 2020

Årets   
Matgledebutikk

 IÅrets matgledebutikk  
arrangeres av tine i  
samarbeid med  
dagligvarehandelen.

 Idet konkurreres i to klasser; 
fullsortiment og lavpris

 Itotalt 97 butikker;  
58 lavprisbutikker og 39 
fullsortimentbutikker. 

 IVinnerne kåres på  
Ostens dag. 

Årets Matgledebutikk er i gang:
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Desinfisering av skapdører, 
håndtak, selvskannere og 
handlevogner har vært sen-

tralt etter utbruddet av Covid-19. 
Ved hjelp av UVC-lys kan man fjerne 
virus og bakterier fra butikker og 
butikkutstyr, hevder Signify. Nå sel-
ger de inn sine strålingsløsninger til 
blant annet norske dagligvarekjeder.

99,9 prosent sikkert
UVC er teknologi som har blitt brukt 
i medisinske miljøer i en mannsal-
der, men som har fått ny aktualitet 
og nye muligheter etter utbruddet 
av Coid-19 i vinter. I Signify har de 
utviklet nye applikasjoner for UVC-

belysning som kan ta knekken på 
koronaviruset. En rapport som kom 
fra Boston University i sommer viser 
at UVC-lys uskadeliggjør koronavi-
ruset med 99,9 prosent sikkerhet! I 
tillegg uskadeliggjøres en haug med 
andre virus og bakterier i samme 
slengen.

Desinfiserer luft
UVC-lyset dreper ikke viruset, men 
deaktiverer DNA-et i det, slik at det 
uskadeliggjøres og ikke kan formere 
seg. Det kan parkere koronaviruset 
både direkte på overflater og i lufta.

– Det har vært mye fokus på 
direkte smitte fra folk til folk og på 
overflatespredning, men de siste 
ukene har folk blitt mer bevisste på 
luftbåren smitte – ikke minst etter 
utbruddet på Hurtigruten, sier Tide-
mann.

Blant løsningene de tilbyr er åpne 
armaturer som desinfiserer luften 
i et område – for eksempel i kassa-
området eller i trange lokaler som 
kiosker eller brustadbuer.

– Luftbåren smitte øker, og vi har 
veldig tro på løsninger som kan stå 
på hele tiden og bestråle luften. Det 
er veldig effektiv og ganske prisgun-
stig, mener Roger Tidemann.

Robotlignende løsninger
De har også armaturer som kan mon-
teres i taket og belyse hele butikklo-
kalet noen minutter når det ikke er i 
bruk. En annen variant er robotlig-

nende løsninger som kan kjøre rundt 
og desinfisere utstyr, varer og hyller 
om natten. Ved å ta natten til hjelp er 
det ikke risiko for at medarbeidere 
blir eksponert for lyset. Det vil være 
boblet sammen med alarmsystemet, 
slik at alarmen må være på for at 
UVC-lyset skal gå på – og det vil sluk-
kes automatisk dersom noen skulle 
komme inn i lokalet.

Et annet alternativ er skap hvor 
du kan legge løse gjenstander, som 
håndholdte skannere, mobiltelefo-
ner, verktøy og annet som brukes 
mye, som så desinfiseres i løpet av 
sekunder. Det er også laget UVC-
tunneler hvor man kan kjøre inn 
og desinfisere handlevogner. Disse 
testes nå ut på kontinentet, blant 
annet av Carrefour. Tunnelen kan 
også brukes til å desinfisere varer 
og gods som ankommer butikken.

– Det har vært mye fokus på hand-
levogner, der alt er overlat til kunden 
i dag. Det er flere enn TV 2 som har 
gjort tellinger som viser at det er få 
som vasker kurven før bruk, sier 
Tidemann.

– Kan være farlig
UVC-lys i dagligvare og annen retail 
er nytt for Signify, og de har brukt 
våren og sommeren til å forberede et 
nytt marked. Tidemann tror at både 
luft- og objektbestråling er aktuelt 
for dagligvarebransjen i Norge. En 
rekke kjeder i Europa – fra kiosker 
til store supermarkeder – ser nå på 

ulike løsninger, men foreløpig har 
ingen implementert det i stor skala 
eller har data å vise til.

– Hvis dette er en så fantastisk løs-
ning for å uskadeliggjøre koronavisu-
set, hvorfor har ikke alle tatt det bruk 
allerede? Er det veldig dyrt?

– Pris er det vi har hatt minst dis-
kusjon om, det er sikkerheten som er 
det viktigste. Vi prøver ikke å skjule 
at dette kan være farlig. Vi snakker 
mye om hvordan det kan brukes på 
en sikker måte både for ansatte og 
kunder, sier Roger Tidemann.

– Vi har et strengt sikkerhetsre-
gime, og ingen får kjøpe eller instal-
lere noe før de har fått opplæring. 
Det er også vi som må prosjektere 
prosjektene, påpeker han.

Kun supplement
Signify er langt fra de eneste i dette 
markedet. De tror at jo mer folk blir 
klar over fordelene med UVC-lys 
og jo mer oppmerksomhet det blir 
rundt det, jo flere bransjer vil ta det 
i bruk. Blant annet er frisører, opti-
kere og andre som bruker mye red-
skaper svært interessert.

– UVC har nesten ubegrenset med 
muligheter, og det vil dukke opp mer. 
Vi kan gjøre personalet sikrere og 
mer avslappet. Vi kan hindre at virus 
og bakterier blir mer immune – og 
vår løsning er mer miljøvennlig enn 
å pøse på med sprit, slår Roger Tide-
mann fast.

– Men dette er kun et supplement. 
Vi kan ikke slutte å vaske med såpe 
og vann, understreker han.w

UVC har 
nesten  

ubegrenset med 
muligheter.

Uren sone: I følge en amerikansk 
undersøkelse har handlevogner 
361 ganger mer bakterier enn 
dørhåndtakene på badet.  

Lys i tunnelen: Carrefour tester 
nå ut en slik tunnel som skal des-
infisere handlevogner ved hjelp 
av UVC-lys.  

Butikkutstyr

– Kan fjerne 
99,9 prosent av 
koronavirus

signify ønsker å desinfisere norske dagligvarebutikker 
med UVC belysning. – det er både langt sikrere og mer 
miljøvennlig enn dagens antibac-løsninger, sier roger 
tidemann i signify Norge.

Visste du at...

 IHandlevogner har 361 
ganger mer bakterier enn 
dørhåndtak på badet

 IKjøleskapsdører i supermar-
keder har 1235 ganger mer 
bakterier enn overflaten på 
din mobiltelefon

 I50 prosent av skjermene 
på selvbetjeningsløsninger 
inneholder tarmbakterier

KiLde: reUsetHisbaK.COm, sOm 

Har UNdersØKt OVer 100 sUper-

marKeder i Usa

Ultrafiolett 
stråling

 IUltrafiolett stråling (UV-
stråling) er elektromagnetisk 
stråling med kortere bølge-
lengde enn synlig lys.

 IUV-stråling deles inn i 
underområder. Områdene 
nærest synlig lys er UVa, 
UVb, UVC og vakuum-UV.

 Ipå mennesker og dyr kan 
UV-stråling forårsake ska-
der på hud, øyne og arve-
stoff. store nok skader på 
arvestoffet kan føre til kreft. 

 IUVC-lys er en velprøvd 
teknologi og bakteriedre-
pende UV-lamper har lenge 
blitt brukt til desinfisering 
og sterilisering av både 
luft, utstyr og overflater i 
sykehus, omsorgsboliger, 
laboratorier, produksjonslo-
kaler og andre virksomheter 
der hygiene og renslighet er 
vesentlig.

KiLde: WiKipedia Og LabOLYtiC
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Kløw er nytilsatt leder av det 
norske Viessmann, et datter-
selskap av den tyske giganten 

med samme navn som sysselsetter 
13.000 ansatte og er blant de ledende 
i verden på varme- og kjøleteknologi. 
Han ser frem til å ta tak i bransjens 
utfordringer.

Service sentralt
Viessmann omsatte i 2019 for 500 
millioner kroner. De siste årene har 
selskapet hatt en svak vekst, mens 
underskuddet har krympet. I 2013 
overtok de konkurrenten Norpe, og 
de tidligere Norpe-produktene selges 
nå under Viessmann-merket.

– Hvorfor velge Viessmann om du dri-
ver i norsk dagligvare?

– En ting er at produktene, kjøle-
møblene, er av høyeste kvalitet. Et 
minst like viktig forhold er den lands-
dekkende partnerkjeden vi har bygget 
opp, som med 250 kompetente fagfolk 
dekker hele landet. Trenger man hjelp 
eller service, er tiden av sentral betyd-
ning, sier Kløw.

– Det er skjedd mye på dette området 
i norsk dagligvarehandel. Mange kjøp-
menn blir vekket av en alarm midt på 
natten om et kjøleuhell oppstår.

– Ja, men det krever fagfolk for å 
utføre reparasjoner. Vi har systemer 

som overvåker og som sørger for at 
nærmeste partner rykker ut, slik at de 
økonomiske konsekvensene blir minst 
mulige for kjøpmannen. Å serve en 
kjøpmann i Alta tar tid om serviceav-
delingen ligger på Grønland i Oslo, sier 
Kløw, som syntes kombinasjonen av å 
være utstyrsleverandør og kunne tilby 
det store serviceapparatet gjorde det 
fristende å overta topplederansvaret.

Gjerrig
Viessmann vil sørge for at kundene 
kan være så energigjerrige som mulig.

– Fokus er på å utnytte energien 
maksimalt, og å bli minst mulig avhen-
gige av strømnettet. Vi har systemer 
for å lagre og nyttiggjøre seg over-
skuddsvarme, og vi leverer solceller. 
Vi har også varslingssystemer som 
forteller kundene at de bør utnytte 
neste ukes sol maksimalt for å lagre 
solenergi til kommende uke med dår-
ligere vær, sier Kløw.

– Norske dagligvarebutikker har jo 
kommet langt i sin energisparing. Flere 
av kjedene har lansert butikker som er 

selvgående energimessig sett?
– Ja, norske kjeder og butikker lig-

ger langt fremme. Dette har sammen-
heng med at vi i Norge har Europas 
strengeste krav til temperatur. Men 
uansett står det respekt av den jobben 
som gjøres. Vi kan bidra ikke bare til 
å forsere denne utviklingen, men også 
forsterke den med nye virkemidler.

Handleopplevelse
Viessmann leverer et stort sortiment 
innenfor kjølemøbler, som frysere og 
kjølere.

– Er det slutt på diskusjonen om tildek-
king av disse for å spare energi?

– Ikke for alle. Fortsatt er det en del 
motstand mot å ha lokk på frysere 
og dører på kjølevegger. Jeg tror alle 
forstår energisparingen i dette, men 
motargumentet er at det ødelegger for 
handleopplevelsen. I praksis stemmer 
imidlertid ikke dette. Og vi har kjøle- og 
frysemøbler med stadig bedre innsyn.

– Men i disse koronatider er det vel i 
hvert fall ikke hygienisk at kundene skal 
åpne dørhåndtak og skyve på lokk?

– Nei, og det stiller store krav til 
rengjøring og desinfeksjon i den 
enkelte butikk. Men vi ser for oss at 
vi vil kunne lansere et system der 
dørene åpnes automatisk, for eksem-
pel ved bruk av fotoceller. Det skjer 
hele tiden noe nytt, og vi har tatt mål 
av oss til å ligge i første rekke, sier 
Kenneth J. Kløw.w

Norske  
dagligvare-

butikker ligger 
langt fremme 
internasjonalt.

Plug in: Viessmann er store også på 
plug-in-møbler. Her viser salgssjef 

på Food Retail, Hans Petter Bettum 
(t.v.) og administrerende direktør 

Kenneth J. Kløw frem en av de 
nyeste modellene.  

Butikkutstyr

Vil ha mest mulig   
energigjerrige butikker
– Norske dagligvarebutikker ligger langt fremme i inter-
nasjonal målestokk når det gjelder å ivareta energief-
fektivisering. men så har vi da også europas strengeste 
krav til temperatur på produktene, sier Kenneth J. Kløw.

Arne Giverholt
arne@dagligvarehandelen.no

Han kommer fra flere ledende 
stillinger i beslektede bransjer, 
blant annet fra kulde- og var-
mepumpeentreprenøren eptec.

– Jeg ser store muligheter til 
å gjøre Viessmann til en enda 
bedre samarbeidspartner for 
kundene våre, sier Kløw.

– ikke minst gjør vår partner-
kjede, hvor vi har kjøpt oss opp 
i noen av selskapene, at vi kan 
være «hands on» på alle nivåer 
over hele landet.

Han påpeker at investering 
i kjølemøbler er den største 
investeringen når man eta-
blerer en butikk, og at dette er 
utstyr ingen kan klare seg uten.

– derfor vil vi bygge ut vår 
kompetanse videre både når 
det gjelder planlegging, drift og 
service. Vi tar sikte på at vi som 
totalleverandør skal bidra med 
en sømløs håndtering av hele 
kjøle- og frysekjeden fra plan-
legging via drift til fornyelse. 
ikke minst er det mye å hente 
for våre kunder på driftsover-
våking, sier Kenneth J. Kløw.w

Ny sjef 
med vyer
1. august tiltrådte Kenneth J.  
Kløw som sjef for Viessmann  
Refrigeration Systems AS.  
41-åringen er utdannet sivil- 
ingeniør og siviløkonom,  
og har dessuten fagbrev  
som maskinarbeider.
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WOW dine kunder med Tomra R1. Det er en helt ny måte å pante på,  
og den trekker flere kunder til butikken din. Butikker med TOMRA R1 opplever 
en økning på 200 - 300% i innsamlet materiale, og 50 – 100% flere kunder. 
Panting gir deg konkurransekraft.

Vær først. TOMRA.com

PANTING GIR RESULTATER

TOMRA R1

salg.tomra.no@tomra.com     Kundesenteret: 815 00 006

Are Knudsen
are@dagligvarehandelen.no

– V i leverte belysnin-
gen til Lidls norske 
butikker, men har 

ikke vært i dette markedet etter at de 
ga seg i Norge. Og det vil vi jo gjerne 
gjøre noe med, sier varehandelsek-
spert Jens Eddie i belysningsselska-
pet Siteco.

Han mener selskapet har mye å 
bidra med i norsk dagligvarehandel. 
Ikke minst har de høstet mye kom-
petanse fra sine hjemmemarkeder 
i Tyskland, Østerrike og Sveits, der 
blant andre Lidl og Rewe stå på kun-
delisten.

Jevnt og godt
– Hva er viktig å tenke på når en skal 
levere lys til en dagligvarebutikk?

– Et jevnt og godt lys, og ikke minst 
riktig lys, er viktig både av hensyn til 
ansatte og kunder. Kanskje særlig for 
de ansatte, som oppholder seg i loka-
lene hele dagen. I butikker kan det 
ofte være mye ubehagelig blending, 
hvilket kan gi ubehag over tid.

– På hvilken måte?
– I dag bruker vi led-lys. Det kan 

ofte være litt skarpt, om man ikke 

har gode linser og riktig avdekning. 
I varehandelen har man lenge vært 
opptatt av at lyskilden skal være 
effektiv, men må ikke glemme at det 
skal være behagelig. Uriktig bruk av 
belysning kan gi hodepine og slitne 
øyne, understreker Eddie.

Måler på gulvet
Jens Eddie påpeker ellers at det er vik-
tig å få lyset mot hyllene.

– I dagligvarehandelen har man 
hatt en tendens til å måle lyset mot 
gulvet. Og det er selvfølgelig viktig at 
gulvet er godt belyst, men at lyset fra 
taket treffer gulvet, betyr ikke at man 
får godt belyste hyller. Å få lys opp i 
høyden kan være en utfordring, med 
lavt tak og smale hylleganger. Men det 
lar seg løse ved hjelp av riktig armatur 
og linser, sier han.

– Vi vet fra før at sterkt lys kan påvirke 
matvarene; er det noe en også bør være 
oppmerksom på?

– Ikke med led-lys. De avgir hver-
ken UV- og IR-stråler, og blir heller 
ikke varme.

Fargefiltere
– På hvilken måte kan man bruke lys 
for å fremeheve varene, ut over at de 
er godt belyst?

– Det er flere ting man kan gjøre, 
for eksempel med fargefiltere som 
endrer lystemperaturen. Frukt- og 
grøntavdelingen kan fremheves med 
grønntoner, mens man kanskje vil 
benytte mer rødtoner for kjøtt. Ellers 

er det tradisjon for litt kaldere lys for 
å belyse fisk og meieriprodukter, sier 
Jens Eddie.

Også den installasjonsmessige siden 
av butikkbelysning er viktig. Her har 
Siteco nå tatt frem et patentert skinne-

system der man kan installere andre 
ting i samme armaturskinne, som 
høyttalere, nødlys eller kameraer.

– Vi mener det er en mer fremtids-
rettet løsning, hvor man bedre kan 
utnytte armaturskinnene i taket.w

Vil inn: Siteco leverer belysning til dagligvarehandel i en rekke markeder, som her hos Ica Maxi i Sverige. 
Nå ønsker de seg norske kjedeoppdrag.  

Rett lys på rett sted
internasjonalt har siteco bred erfaring med butikkbelysning, men i Norge har de vært 
ute av dagligvaremarkedet siden rema 1000 kjøpte Lidl. Nå vil de gjerne inn igjen.
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Gulvvaskemaskiner
til dagligvarerenhold 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Hako Ground & Garden AS, Lindebergveien 5, 2016 Frogner 
Tlf.: 22 90 77 60, www.hako.no

Christian Dietrichson
christian@dagligvarehandelen.no

– Dispenseren er laget 
som en søyle med 
fotpumpe i bunnen. 

Dermed slipper man å ta på den når 
man skal rengjøre hendene, sier 
salgskonsulent Ole Peder Moe i Plug-
in Norge.

Det fjerner smittefaren for dem 
som skal benytte håndsprit.

Dispenseren rommer en beholder 
på fem liter for spriten. Det kan gi til 
sammen vask av 1670 par hender før 
beholderen går tom, hvis alle følger 
anbefalt dose på 3 milliliter per ren-
gjøring.

Kan snu i døren
Det vanlige er beholdere eller flasker 
på én liter eller mindre.

– Da går man fort tom, noe som 
medfører at mange ikke får rengjort 
hendene. I verste fall velger folk å 
ikke gå inn i butikken, fremholder 
Ole Peder Moe.

Safe Hands håndspritdispenser er 
utviklet av Plug-in i samarbeid med 
den polske produsenten av kjøle- og 
fryseutstyret som Plug-in leverer.

Dispenseren kan fylles med alle 
typer håndsprit. Hvilken er det opp 
til den som kjøper håndspritappa-
ratet.

– Er det ikke like greit bare å sette 
frem flasker med håndsprit slik mange 
butikker velger?

– Med dispenseren ser det rent 
og pent ut. Ellers får man ofte et litt 
rotete bord der det lett blir søl med 
håndsprit, svarer salgskonsulenten.

Over halvparten til NG
Noen steder er noen frekke nok til å 
stjele med seg håndspritflasken. Dis-
penseren til Plug-in har hull for bol-
ting til gulvet, men den muligheten 
har ikke Ole Peder Moe hørt at noen 
har benyttet seg av ennå. Da har nok 
transporthjulene på apparatet vist 
seg nyttigere for mange.

En veggmodell eller modell med 
en mindre spritbeholder, ville vært 
en mulighet, men Plug-in har valgt å 
holde seg til bare én dispensertype. 
Det har åpenbart hatt lite å si for 
etterspørselen.

– Så langt har vi solgt et sted mel-
lom 2000-3000 enheter, forteller 
Moe.

Norgesgruppen har kjøpt over 
halvparten, og installert dem i butik-
ker i Meny, Kiwi, Spar og Joker. Hos 
Rema og Coop har man funnet andre 
løsninger.

Avhenger av størrelsen
– Vi selger dispensere til steder der 
folk ferdes, og vil gjerne bidra til å 
gjøre butikker, salonger, restauranter 
og andre offentlige steder så trygge 
som mulig, sier Ole Peder Moe, som 
leverer én enhet til vel 4000 kroner 
eksklusive moms og frakt.

For en butikk er det vanlig å ha en 
dispenser ved inngangen og kanskje 
også der folk forlater lokalet. I større 
butikker kan det gjøre seg når man 
også kan rengjøre hendene i noen av 
avdelingene.

– Antallet man trenger avhenger 
av størrelsen på butikken. I et tilfelle 
fikk vi en bestilling på åtte dispen-
sere fra en større dagligvarebutikk, 
forteller Moe.

– Er det fare for at dere blir utsolgt 
for dispensere?

– Vi sørger for fortløpende produk-
sjon, og får nye enheter levert på tre 
uker når lageret går tomt, forsikrer 
Ole Peder Moe.w

I verste fall 
velger folk 

å ikke gå inn i 
butikken.

Fem liter på tanken: – Med én liters tank går man fort tom, noe som medfører at mange ikke får rengjort hendene, sier salgskonsulent Ole 
Peder Moe i Plug-in Norge.  

Butikkutstyr

Pumper vekk koronaen
Håndspritdispenseren til plug-in har en fotpumpe som 
reduserer smittefaren der mange skal rengjøre hendene.
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• Gel, spray eller flytende væske
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• 0,5 liter / 1 liter / 5 liter
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Are Knudsen
are@dagligvarehandelen.no

Fortum er mest kjent for å 
levere energiløsninger, men er 
også involvert på andre fron-

ter i det grønne skiftet. Et dattersl-
skap i Finland, Fortum Circo, jobber 
med plastgjenvinning, og her snudde 
de seg fort da koronapandemien inn-
tok Norden.

På rekordtid utviklet selskapet et 
håndtak i resirkulert plast for kjø-
leskap i butikk, der man kan bruke 
underarmen i stedet for hånden for 
å åpne døren.

Samarbeid
– Ettersom Fortum Circo først og 
fremst skal være en underleveran-
dør til industrien, og ikke en produk-
sjonsbedrift, har vi inngått et samar-
beid med Fiskars om produksjonen, 
opplyser merkevaresjef Jussi Mälkiä 
i Fortum på telefon fra Finland.

Avtalen Fortum har inngått med 
Fiskars, innebærer at det er sist-
nevnte som står for både produk-
sjon og salg av produktene, mens 
Fortum bidrar med råmateriale og 
markedsføring.

Nyvinningen ble lansert allerede 
20. april, bare en drøy måned etter at 
Finland gjorde som Norge og i prak-
sis stengte grensene. De 3D-trykte 

håndtakene ble sendt til testing i 
S-Gruppens (les: Coop, red. anm.) 
dagligvarebutikker i Helsinki, der 
de fikk god mottagelse av både kun-
der og ansatte. Og nyheten spredte 
seg raskt.

Ettertraktet
– Vi fikk enorm respons, det kom 
henvendelser fra hele verden. Ikke 
bare fra handelen, men også fra 
produsenter av kjøleskap til butik-
ker, forteller Mälkiä.

– Vi var ikke forberedt på den mot-
tagelsen, men Fiskars har snudd seg 
raskt. Vi kom i gang med massepro-
duksjon for en måneds tid siden.

En utfordring har imidlertid vært 
at mange kjeder har spesielle ønsker 
for hvordan håndtakene skal se ut, 
for å passe deres respektive profiler.

– Det er så mange ulike standar-
der, håndtakene må tilpasses ulike 
formål, men det har løst seg, sier 
merkevaresjefen, som er stolt over 
å ha vært så raskt ute med en helt 
ny løsning.

Minimal hudkontakt
Fortum Vipu, som håndtaket heter, 
er laget av gjenvunnet plast fra fin-
ske husholdninger, og gjør det altså 
enkelt å åpne dører med armen slik 
at man kan minimere berøringen 
av håndtakene med håndflater og 
fingre.

Håndtaket gir dermed plastavfall 
nytt liv, samtidig som det beskytter 
mot smitte av koronaviruset.

Jussi Mälkiä kan ikke svare på når 
de første håndtakene eventuelt duk-
ker opp i norske dagligvarebutikker 
– det er opp til de norske kjedene.w

Det kom 
henvendel-

ser fra hele ver-
den.

Tar grep: Fortum har utviklet et bærekraf-
tig dørhåndtak som gjør det mulig å åpne 
døren uten å bruke hendene.  

Smittevern: Det nye hånd-
taket har fått navnet Fortum 
Vipu (Virus Prevention Unit).  

Langermet: Lange 
ermer gir best virus-
beskyttelse.  

Butikkutstyr

Nytt grep mot korona
et nyutviklet «handsfree» 
dørhåndtak fra Fortum kan bidra til å 
redusere koronasmitte i dagligvare- 
og servicehandelen.

Smittevern:
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Henning Bersagel er Rema-
kjøpmannen som så behov 
for nye tekniske løsninger i 

butikkene, og som sammen med Per 
Kverneland utviklet en ny pantemas-
kin og etablerte selskapet Repant i 
1994. Siden den gang har han kastet 
seg over nye utfordringer, og utvi-
klet en serie roterende innredninger 
for butikk-kjølere. Det betyr enklere 
varepåfylling.

Snurres rundt
Dagligvarehandelen har tidligere 
omtalt én av Bersagels oppfinnelser, 
nemlig Rotoshelf. Systemet gjør det 
mulig å enkelt fylle på bakfra i brus- 
og mineralvannhyllene ved at de 
snurres rundt sin egen akse i kjølen.

Nå er porteføljen utvidet med flere 
løsninger basert på samme prinsipp, 
og som skal gjøre hverdagen enklere 
for dem som jobber i butikk.

– Vår visjon er «first in, first out». 

Hovedvekten ligger på praktiske hyl-
lesystemer som samtidig bidrar til å 
redusere matsvinnet, sier Henning 
Bersagel.

– I en travel butikkhverdag er det 
ikke alltid så enkelt å få varene som 
fylles på først i hylla også først ut, og 
ofte blir det ikke gjort. Dermed går 
varene ut på dato, noe som er et stort 
problem. Det kastes altfor mye mat-
varer i dagligvarehandelen, fastslår 
gründeren.

Produktutvikling
Da Rotoshelf kom på markedet for 
noen år siden, ble den mottatt med 
begeistring. Én av de aller første 
kundene i Norge var butikksjef Kje-
til Maudal hos Coop Mega Klepp. 
Han fikk løsningen på plass allerede 
høsten 2015, og var storfornøyd med 

nyvinningen.
– Dette er knallbra greier som 

jeg trygt kan anbefale videre, lød 
butikksjef Maudals skussmål etter 
å ha brukt Rotoshelf i litt over ett år.

Rotoshelf er imidlertid laget for 
runde produkter. Det betyr at den er 
skreddersydd for drikkevarekjølen, 
men ikke like egnet for eksempelvis 
meieri-, kjøtt- eller tørrvarer. Der-
med satte den tidligere Rema-kjøp-
mannen seg igjen ved tegnebordet. 
Resultatet er et system som håndte-
rer ulike typer emballasjeutforming.

Rette forkanter
– Turnloader har rette forkanter, og 
passer dermed alle typer produk-
ter. Men å snu en rektangelformet 
hylle er ikke så enkelt, så det krevde 
helt nye løsninger. Men vi lyktes, og 
systemet er nå patentsøkt over hele 
verden, forteller Henning Bersagel.

– Varene kommer frem uten «pus-
here», her bare glir de frem. Dersom 
det er snakk om varer med dårlig 
friksjon, kan vi bare øke helnings-

graden, legger han til.
Også for Turnloader har 

mottagelsen vært god, og 
tidligere i år vant systemet 
førsteprisen i en tysk kon-
kurranse om løsninger for 
å redusere matsvinn

Nok en ny variant, Turn-
loader-ambient, er spesialde-
signet for tørrvarehyllene.

– For tørrvarer er potensialet 
enda større. Vi har satt ut dem ut 
testbutikker hos Ica Sverige. Vi har 
stor tro på denne løsningen, ikke 
minst i USA, og har sendt over en 
container for testing i butikker der 
borte, forteller gründeren, som før 
sommeren også monterte Turnloa-
der-ambient hos Wallmart i Mexico 
City.

– Går det som planlagt, kan det 
bli stort.

Lite plass
Ettersom Easyfills systemer ikke 
krever stort mer plass i skapene enn 
ordinære hyller, ser Bersagel også 
store muligheter i mindre butikker 
– som brustadbuer.

– Vi vil gjøre det enklere for søn-
dagsbutikkene, også. De har ofte 
begrenset plass og få muligheter for 
å fylle på bakfra. Med vår løsning er 
det bare å snu hyllene, sier han.

I senere tid har selskapet installert 
stadig flere løsninger for meieripro-
dukter og kjøttvarer, og den tidligere 
Rema-kjøpmannen tror man på sikt 
vil se mange Easyfill-hyller ute i 
butikkene.

– Det ser ut som interessen er vek-
ket i en del kjeder, og når kjedene 
først finner noe som er effektivt, er 
de gjerne på ballen.

– Men det er ikke gratis?
– Våre erfaringer viser at investe-

ringen er tilbakebetalt på under ett 
år, om vi ser på hva som spares på 
redusert svinn og ressursbruk, sier 
Henning Bersagel.w

Går det som 
planlagt, 

kan det bli stort.

Bare å vri: Med Easyfills system Turnloader er det bare å snurre 
på hyllene i melkekjøla og fylle på bakfra. Hyllenes helningsgrad er 

tilpasset produktenes friksjon, slik at de glir helt frem til kanten.  

Ulik emballasje: Mens Rotoshelf 
var skreddersydd for flasker og 
bokser, kan Turnloader håndtere 
alle emballasjeformer.  

Butikkutstyr

Først inn, først ut
gjennom det norsksvenske, børsnoterte selskapet 
easyfill ab, utvikler Henning bersagel butikkutstyr som 
forenkler varepåfylling og reduserer matsvinn.

Utvikler hyllesystemer:
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– Vår visjon er å gjøre 
det mulig for våre 
kunder å skape mer 

bærekraftige virksomheter. Vi hjel-
per kunder i matindustrien med å 
øke lønnsomheten, optimalisere 
driften og redusere matavfallet gjen-
nom å utnytte datadrevet innsikt, 
sier Jessica Li og Puteri Myransan-
dri, som står bak selskapet.

Bærekraft var sentralt
Jessica og Puteri har flere års erfa-
ring med arbeid knyttet til bære-
kraft. Puteri har jobbet som energi- 
og miljøingeniør i Schlumberger & 
Katapult, og Jessica som rådgiver 
i Statkraft og konsulent i Deloitte, 
hvor hun har hjulpet større norske 
selskaper mot mer bærekraftig drift.

– Bærekraft stod sentralt da vi 
fikk muligheten til å starte et sel-
skap gjennom Antler. Etter mye rese-
arch og innsikt i blant annet Project 

Drawdown 2020, fant vi at mindre 
matsvinn er en av de mest effektive 
måtene å redusere klimagassutslipp 
på, sier Jessica.

– Etter å ha intervjuet mer enn 60 
virksomheter i matindustrien for å 
forstå hvorfor det er så mye mats-
vinn, fant vi ut at en sentral faktor er 
at de ikke vet hvor mye de kommer 
til å selge på daglig basis. Basert på 
dette kom idéen om Savvie frem. 

Henter år med 
salgshistorikk
– Hvordan brukes maskinlæring til å 
forutse hvor mye mat kundene kjøper? 

–  Vi henter inn mange år med 
salgshistorikk fra kundene våre i 
ulike segmenter av matindustrien. 
Data som hentes inn, analyseres for 
å finne sesongbaserte trender og 
identifisere dager som i stor grad kan 
påvirke salget. Dette ses i sammen-
heng med historiske værdata i en 
regresjonsanalyse, forklarer Puteri.

– Den relevante informasjonen 
brukes til å trene maskinlærings-
modellen – slik at den kan lære seg 
å finne viktige salgs- og påvirknings-
mønstre. Med teknologien kan vi ut 
ifra for eksempel dato, ukedag og 
værvarsel forutse hvor mye et bakeri 
skal produsere og selge i morgen av 
en gitt vare. I fremtidig utvikling 
vil vi ta i bruk åpne datakilder som 
Google Maps og arrangementer for 
å styrke prognosene, fortsetter hun. 

Sikter mot 
dagligvarebutikker
Systemet til Savvie testes per dags 
dato i 17 kafeer og bakerier. Ifølge 
Jessica og Puteri er dette segmen-

tene som har størst utfordring med å 
forutse salg på daglig basis og derfor 
høyt matsvinn.

– Foreløpig brukes ikke systemet i 
noen dagligvarebutikker, men vi ser 
på disse som en sentral del av mål-
gruppen i videre vekst og utvikling.

– Hvorfor velge dette systemet frem-
for noe annet?

– I motsetning til våre nærmeste 
konkurrenter fokuserer Savvie på 
forebygging. Selv om flere konkur-
renter allerede arbeider med løs-
ninger for å redusere svinnet, er 
det få som prøver å forhindre svinn 

allerede ved begynnelsen av produk-
sjonslinjen. Istedenfor kommer disse 
inn på slutten og bidrar til at virk-
somheter kan tjene penger på det 
som allerede er overprodusert. Vi tar 
tak i selve utfordringen, matsvinn, 
ikke hvordan man skal håndtere 
resultatet av utfordringen, fremhol-
der Puteri. w

Visjonen vår 
er å gjøre 

det mulig for kun-
dene å skape mer 
bærekraftige 
virksomheter.

Mindre matsvinn: Savvie hjelper 
kafeer og bakerier. Her fra Baker 
Hansen i Bogstadveien.i Oslo. 
Foto: Savvie

Teknologi

Bruker maskinlæring 
til å spå hvor mye mat 
kundene vil kjøpe
savvie bruker maskinlæring for å optimalisere salg og 
drift av bakerier og kafeer, samt redusere matsvinn.

Lavere utslipp: Gründerne Puteri 
Myransandri og Jessica Li i Savvie er 

motivert av effekten mindre mats-
vinn har på klimagassutslippene.
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12. august ble salget av 
70 prosent av aksjene 
i Rørosmeieriet til 

investeringsselskapet Salvesen & 
Thams gjennomført.

– Jeg tror det å ha en offensiv, pro-
fesjonell eier blir bra. Jeg er vant til å 
se muligheter, og ser bare enda flere 
nå, med eiere som gjør oss bedre 
rusta til å ta større steg om vi må, 
sier meieribestyrer Lund i Rørosmei-
eriet til Dagligvarehandelen.

Tine solgte alt
Orkanger-baserte Salvesen & 
Thams, som blant annet også eier 
Big Bite og Jordbærpikene, har kjøpt 
ut Tine og kjøpt aksjer fra en rekke 
lokale eiere. Nå eier de 70 prosent av 
Rørosmeieriet.

– De fleste private, store eierne er 
fortsatt med, og tidligere hovedak-
sjonær Økomat Røros eier fortsatt 
over 10 prosent, understreker Trond 
Vilhelm Lund.

Tine har hatt eierandeler i Røros-
meieriet siden oppstarten for snart 
20 år siden, og solgte hele sin eier-

andel på 11 prosent til investerings-
selskapet.

— Rørosmeieriet har en fin his-
torie og flinke folk. Vi i Tine er 
imponert over hva de har fått til 
og er glade for at vi kunne spille en 
rolle i å hjelpe dem i oppstarten. Nå 
begynner et nytt kapittel så det var 
helt naturlig for oss å selge vår andel 
og slippe andre til,  sa konsernsjef 
Gunnar Hovland i anledning salget. 
Han erkjente også at Rørosmeieriet 
har blitt en tydeligere konkurrent de 
siste årene.

Tapt salg på korona
– Har det noe å si for samarbeidet om 
levering av melk fremover at Tine har 
solgt seg ut?

– Nei. Den økologiske melka kom-
mer fra Tine Råvare, som jeg oppfat-
ter som en nøytral aktør. Dialogen 
med dem er minst like bra nå som 
før, forsikrer øko-meierisjefen.

Rørosmeieriet har hatt en vekst 
på rundt 20 prosent i verdi så langt 
i år. Koronasituasjonen har ført til 
en betydelig nedgang i storhushold-
ningsmarkedet, som ikke helt opp-
veier veksten i dagligvarehandelen.

– Veksten var større i starten av 
året, og jeg tror tallene hadde vært 
enda høyere uten korona, sier Trond 
Vilhelm Lund.

Tror på ny dobling
Omsetningen til Rørosmeieriet er 
tidoblet på 10 år – fra 20 til 200 milli-

oner kroner. Hvis de beholder dagens 
fart, har omsetningen doblet seg 
igjen i løpet av 2024.

– Det tror jeg på! Bare se 
på det som har skjedd i år, 
med et forsterket fokus 
på bærekraft, trygghet 
og norsk produksjon, sier 
han. Den eneste store 
utfordringen, er råvare-
tilgangen.

– Hvis vi dobler produk-
sjonen, har vi behov for over 
60 prosent av all øko-melk i 
Norge bare inn til oss. Da begyn-
ner det å bli lite igjen til de andre, 
sier meieribestyreren, som lenge 
har vært bekymret for tilgangen på 
norsk, økologisk melk.w

Fornøyd: – Jeg er vant til å se muligheter, og ser bare 
enda flere nå, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund 

om meieriets nye eiere. Foto: Rørosmeieriet

Vekst: Så langt i år har Røros-
meieriet hatt 20 prosent vekst. 
Foto: Rørosmeieriet

Økologi

Ny giv med nye eiere
– det tøffe med 
nye eiere er at et 
proaktivt inves-
teringsmiljø ser 
det samme som 
oss, at forbru-
kerne aktivt 
ønsker økologi, 
sier trond Vilhelm 
Lund.

Rørosmeieriet:

Marit Haugdahl
marit@dagligvarehandelen.no

Lund hadde håpet tine skulle 
vise en mer offensiv øko-hold-
ning etter å ha solgt seg ut av 
rørosmeieriet. Han mener tine 
har «brukt eierskapet litt som 
alibi for ikke å ha en mer offen-
siv satsing på økologi».

Ødegård sier til avisen at flere 
bønder gir tilbakemeldinger om 
at lønnsomheten for øko-produ-
senter er dårlig, og at de vurde-
rer å gå over til konvensjonell 

drift. i løpet av 2020 vil tre av 
de økologiske bøndene tilknyt-
tet tine gå over til konvensjonell 
drift.

– Kjenner oss ikke igjen
– at Johnny Ødegård tar et så 
defensivt standpunkt, over-
rasker meg. Vi har opplevd en 
tidobling fra 2010 til 2020, og 
opplever den samme veksten 
fortsatt, forteller han.

mens tine har inntrykk av 
at flere øko-bønder vurderer å 
legge om til konvensjonell drift 

igjen, opplever rørosmeieriet 
det motsatte.

– Vi kjenner oss ikke igjen 
i det tine sier i det hele tatt! i 
området vårt er to i ferd med 
å legge om, én mangler bare å 
sende papirene, og en fjerde 
ringte meg her om dagen. så 
lenge noen fremsnakker økologi, 
er det bønder som vurderer å 
legge om, fremholder Lund.

– tine har så stor integritet 
hos bønder og i samfunnet at de 
kan snakke ned økologi hvis de 
ønsker. det liker jeg ikke!

Tine: Ønsker flere 
produsenter
– trond Vilhelm Lund har ingen 
grunn til å bli provosert. tine skal 
absolutt være med i konkurransen 
om det økologiske markedet, sier 
konserndirektør Johnny Ødegård 
til dagligvarehandelen. Han under-
streker at tine fortsatt tegner kon-
trakter med nye øko-produsenter, 
og at de ønsker seg enda flere.

– men vi har kanskje en mer 
nøktern markedsanalyse enn det 
trond Vilhelm Lund har, erkjenner 
han.w

Så rødt: Trond Vilhelm 
Lund ble provosert av 
dette oppslaget i Nationen 
1. september.  
Foto: Faksimile

Provosert av Tine-uttalelser om øko-utvikling
Rørosmeieriets sjef Trond Vilhelm Lund ble svært overrasket og ganske 
provosert da han sist uke leste i Nationen at konserndirektør Johnny 
Ødegård i Tine ikke har noen tro på at øko-markedet vil vokse.
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Testet  
Dagligvare
Meny Rona 19,5

Rema 1000 Østerøyveien 19

Coop Mega Vinderen 19

Coop Mega Molde 19

Spar Snarøya 19

Meny Torvet 19

Joker Arbosgate  18,5 

Coop Mega Harbitz Torg                     18,5

Meny Åråsen 18,5

Kiwi Bislet 18,5

Meny Fornebu 18,5

Spar Ensjø 18

Meny Gystadmarka 18

Kiwi Gardemoveien 18

Extra Bogstadveien 17,5

Extra Theresesgate  17,5

Extra Hammerås                                       17

Coop Mega Fjellhamar                          17 

Meny Kringsjå                                             17 

Coop Mega Bekkestua                        17 

Matkroken Steen & Strøm               17   

Rema 1000 Bryn 17   

Meny Sarpsborg 17   

Coop Mega Bøler 17

Kiwi Sola 17

Spar Årnes 16,5

Rema 1000 Gjettum                              16

Rema 1000 Ski  16

Bunnpris Nittedal 16

Obs Buskerud 16

Rema 1000 Geilo 16

Kiwi  Kongsvinger 16

Kiwi Slemdal 16

Kiwi Myrvoll 16

Kiwi  Etterstad 16

Extra Algarheimveien 16

Rema 1000 Nadderud 16

Kiwi Dal 16

Rema 1000 Vinderen 16

Coop Mega Aker Brygge 16

Matkroken Bygdøy Allé                      15

Extra Dønski 15

Rema 1000 Løkenhagen 15

Joker Ravnkollen 15

Matkroken Vakås  15

Bunnpris Holumporten 15

Bunnpris President 15

Extra Sørumsand 15

Eurospar Rugtvedt 14

Kiwi Slependen 13

Rema 1000 Parkveien 12,5

Rema 1000 Gjettum ligger 
langs Bærumsveien, som 
er en av hovedfartsårene 

i området. I tillegg ligger det en 
T-banestasjon rett bortenfor butik-
ken og en skole rett over veien. 
Området består av både boliger, 
rekkehus og leilighetskomplekser.

Butikken er godt synlig fra veien, 
og har stor gratis parkering rett 
utenfor.

Vi besøker butikken klokken 
21 på kvelden, men dette er et 

tidspunkt mange handler på, og 
det var fortsatt tre timer igjen av 
åpningstiden.

Fasade/inngang
Fasaden på huset er ryddig, og inn-
gangspartiet er oversiktlig. Foran 
inngangen er det et stort torg med 
lyngplanter. Det følges opp med 
flere blomster i mellomgangen, før 
man kommer til selve butikkloka-
let. Lyngen og blomstene er godt 
merket med store prisplakater.

Frukt- og grøntavdelingen er det 
første man kommer til. Varetryk-
ket her er godt og det jobbes med 
påfylling og utplukking av ødelagt 
frukt og grønt. Dette gir et godt 
førsteinntrykk.

Sortiment/
varepresentasjon
Butikken har en grei størrelse, og et 
godt varesortiment. Det er bra med 
plass mellom reolene, og belysnin-
gen i lokalet er godt, slik at varene 
kommer frem.

Varetrykket er relativt bra over 
det hele. Enkelte hull i utstillingene 
er det, men vi ser litt igjennom fin-
grene på deler av dette, ettersom 
det er klokken 21 på kvelden. Brød-
avdelingen er helt tømt, det er kun 
noen ytterst få brød igjen. Dette er 
en kategori man forsøker å unngå 
svinn i, men vi skulle gjerne sett 
at det var noe mer utvalg de siste 
timene av åpningstiden.

Butikken som medium
Butikken holder seg fint innenfor 
Rema 1000-konseptet, med store 
prisplakater og konseptplakater på 
«mat – kjærlighetshistorier»-kon-
septet flere steder i butikken. 

Kampanjevarer ligger fint 
sammen på respektive plasser, og 
med tydelig prising og merking.

Noe sameksponering er det også. 
Blant annet er det majones og sitro-
ner i ene kjøledisken sammen med 
rekene. Et sted er det satt kurver i 
et stativ over en kjøl, men i kjølen er 
det yoghurt, og i kurvene over er det 
salami. Fin ekstraeksponering for 
salamien, men ingen naturlig link 
for meg som kunde.

Det er også benyttet noe Covid-
19 kommunikasjonsmateriell, blant 
annet ved inngangen og et par ste-
der inne i butikken. Ofte har disse 
plakatene en tendens til å være 
slitne og stygge da mange av dem 
har hengt oppe siden mars, men 

Bra: Ryddig og fint over det 
meste på Rema 1000 Gjettum.  

rema 1000 gjettum er en fin butikk 
med stor gratis parkering, god og 
sentral beliggenhet og et godt vare-
utvalg. med det ga butikktesterne 
fra spirit gruppen totalt 16 poeng.

Besøkt: Mandag 31 august, kl 21.00
Fasade/inngang/kasse: 4 av 5
Sortiment/varepresentasjon og 
butikken som medium: 4 av 5
Hygiene: 4 av 5
Personell: 4 av 5

16 
poeng
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Fint: Sameksponering med 
majones, sitron og reker i kjøl.  

Synelig: Tydelig prismarkeringer 
på mange produkter.  

Smittetiltak: Covid-19-merkingen 
er god og ikke den samme som ble 
hengt opp i mars.  

her var et par av plakatene byttet 
med oppdatert materiell, som tak-
ket kundene for at de fortsatt tar 
forhåndsregler i butikken.

Hygiene
Vi opplevde butikken som ren og fin. 
Noe søl på gulvet ved panteautoma-
ten, og noen tomme pappesker på 
gulvet ved frukt- og grøntavdelin-
gen, men ellers relativt ryddig og 
greit. 

Rene flater på det meste av glass-
dører også.

Personell
Det var greit med ansatte på plass i 
butikken da vi var der. To bemannet 
kassene og to personer jobbet med 
varepåfylling. Alle bar korrekt uni-
form. Vi fikk god hjelp da vi spurte 
etter en vare.

Kasse/utgangsparti
Kasseområdet fungerte fint. Det 

var to kasser som var åpne, men 
med et relativt stort kundetrykk, 
så dannet det seg en del kø. Vi ble 
uansett relativt raskt ekspedert, så 
de tok trafikken greit unna. Marke-
ringer på gulvet markerte én meter 
avstand.w

o o o
Konklusjon

 Ien fin butikk med stor gratis 
parkering, god og sentral 
beliggenhet og et godt 
vareutvalg.

 Igod merking og god over-
sikt, og tro mot rema-
konseptet.

 I ikke noe som skilte seg 
spesielt ut, men en fin butikk 
å handle i.

Trekk: Noe søl på gulv i pante-
automatområdet.  

Rot: Papp på gulv som skapte rot.  Dårlig utvalg: Så å si helt tom 
brødavdeling.  o o o

Martine Furulund
martine@dagligvarehandelen.no 

Hans Jørgen Dyrnes har vært kjøp-
mann på Rema 1000 Gjettum siden 
februar. Han er stort sett fornøyd 
med butikktesten.

– 16 poeng viser at det er rom for 
forbedring. Det virker som butikk-
testerne har hatt en god handleopp-
levelse, og det var hyggelig å høre 
at de fikk hjelp av de ansatte da de 
trengte det, sier kjøpmannen. 

Foran inngangspartiet til Rema-
butikken var det et stort torg med 
planter. Det første butikktesterne 
ble møtt av var frukt- og grøntav-
delingen, som hadde et godt vare-
trykk. 

– Innbydende inngangsparti er 
viktig, i tillegg til frukt- og grønt-
avdelingen. Den skal være fin med 

god kvalitet, for det er frukt- og 
grøntavdelingen kundene velger 
butikk ut ifra. 

Rema-butikken fikk trekk for hull 
enkelte steder. Det var blant annet 
svært få brød igjen da butikktes-
terne var der klokken ni på kvelden.

– Vi skulle gjerne sett at det var 
godt varetykk ut hele kvelden og vi 
jobber daglig med varetrykket. Vi 
jobber også aktivt med brødleve-
randøren for å sikre nok brød hele 
åpningstiden. Selv om det er sent på 
kvelden, skal det være bra utvalg, 
sier kjøpmannen.

Rema 1000 Gjettum hadde fine 
sameksponeringer, som reker med 
majones, men testerne skjønte ikke 
helt eksponeringen med salami og 
yoghurt.

– Før helgen var det ost i disken, 
så vi har rett og slett glemt å endre 

den. Tanken var at det skulle være 
en eksponering med frokostmiks. 
Nå har vi salami sammen med egg 
og bacon.

Butikken fikk også trekk for søl 
på gulvet ved panteautomaten.

– Ved panteautomaten vasker vi 
to ganger om dagen; en gang på for-
middagen og en gang på ettermid-
dagen. Dette viser at vi kanskje bør 
endre rutinene og vaske en gang på 
kvelden også, sier kjøpmannen. w

– Rom for forbedring

Det virker 
som butikk-

testerne har hatt 
en god handle-
opplevelse.
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For mer informasjon, se www.mersalg.no

Ta gjerne kontakt for
en uforpliktende prat!

Hans Petter Rønning
Kommersiell direktør
Tlf. 951 46 699

Et helt unikt salgssamarbeid!
Vi besøker alle kjeder med våre selgerteam

Kjente merkevarer i porteføljen gir tyngde i besøket

Business partner - vi engasjerer oss sterkt i salgsresultater
og markedsandeler

Vi kan være hele salgsapparatet, eller skreddersy en 
løsning som gir økt salgskraft og stor fleksibilitet

Vi har over tid bevist at vi kan skape salgsresultater
sammen med våre oppdragsgivere

Christian Dietrichson
christian@dagligvarehandelen.no

– V i skulle gjerne hatt 
mer utjevnet tra-
fikk. Her er det 

ekstreme forskjeller mellom sommer 
og høst, synes Sturla Meyer og ser ut 
av butikkvinduet. Utenfor regner det 
og bare ett menneske er å se.

Kjøpmannen kan likevel se tilbake 
på en riktig så god sommer.

– Vi har hatt tidenes beste som-
mersesong, fastslår han og anslår 
omsetningsveksten fra 1. juni til 
midten av august til minst 15 pro-
sent i forhold til samme periode i fjor.

Økning tross dårlig vær
Tross koronaen var det ingen pes-
simistisk Mix-kjøpmann man møtte 
på forsommeren.
– Om sommeren er det travelt på 
Sørlandet uansett. Det gjelder ikke 
minst når nesten alle skal ha ferien 
i Norge, tenkte han den gang.

Juni ble en flott måned med mye 
fint vær og en vekst på ca. 20 pro-
sent i Mix-butikken. Så fulgte juli 
med mye dårlig vær, men likevel en 
økning på 20-30 prosent.

Det kan lett bli kjedelig å holde seg 

innendørs dag etter dag.
– Regnfylte dager er det samme 

som byvær for mange feriegjester, 
vet Sturla Meyer.

Første halvdel av august bød på 
mye fint vær igjen. Da blir mange 
værende lenger på hytta istedenfor 
å vende nesten hjemover.

En del tar seg utvilsomt nye turer 
til Lillesand der de finner de vel-
holdte, hvite trehus. Festivaler og 
konserter er andre grunner til å ta 
seg en tur til byen.

Fart på spillomsetningen
– Vi skal være de beste når det gjel-
der is, og har et stort utvalg, mener 
Meyer.

Iskrem er en bærebjelke om som-
meren for Mix Lillesand. I kjeden 
er softis et av de største satsnings-
områdene. I Lillesand har man kun-
net nyte feriefølelsen med iskrem 
fra butikken i flere generasjoner, en 
tradisjon kjøpmann Meyer har all 
grunn til å ivareta.

– Sofis-maskinen vår er gammel, 
men går som en klokke. Det er aldri 
noe galt, erklærer han.

Så langt har maskinen produsert 
800.000-900.000 softis. Når den 
passerer én million, har kjøpman-
nen planer om en markering.

Sommeren er ikke den store spill-
sesongen. Utover høsten blir det 
mer fart på omsetningen.

I 2019 ble den såpass at butikken 
ble kåret til Årets servicehandel av 
Norsk Tipping.

– Om høsten har vi bedre tid til å 
ta oss av de som vil spille når de kom-
mer til kassen, påpeker kjøpmannen.

I slike øyeblikk er det sikkert også 
bedre tid til å få solgt flere Flax-lodd 
som høsten er høysesong for.

Ønsker nyheter
– Produktnyheter er viktige. Det må 
skje noe nytt for å få folk nysgjer-
rige, sier Sturla Meyer.

Fra begynnelsen av august har 
han kunnet pirre nysgjerrigheten 
med shaveis som er relansert etter 
en periode i dvale. Ut av maskinen 
og ned i begeret strømmer det isflak 
som dusjes med ulike smakstilset-
ninger.

– Shaveis har gitt en kjempere-
spons. Mange kjenner den igjen fra 
tidligere.

Noen slagere kan være greie å ha 
i konkurransen med Lillesands dag-
ligvarebutikker. Bare noen minut-

ters gange fra Mix-butikken finner 
man både en Kiwi og en Matkroken.

– Vi må differensiere oss og 
ha noe de ikke har, understreker 
Meyer, som merker at omsetningen 
av enkelte produkter har sunket, 
trolig på grunn av dagligvarebu-
tikkene.

– Samtidig har vi mulighet til å 
få noe ut av kundene de trekker til 
sentrum, legger han til.

Åpen hver dag
Mix skal alltid ha et godt tilbud som 
kan konkurrere med prisen i daglig-
varebutikkene.

– Da er vi på nivå med Kiwi. Det 
legger de bevisste merke til, mener 
Meyer, som dessuten har et betyde-
lig rom for lokal tilpasning innenfor 
kjedekonseptet.

Kjøpmannen opplever ikke dag-
ligvarebutikkenes lange åpningsti-
der som en trussel. Mix Lillesand er 
åpen hver dag hele året. I sommer 
har butikken slått døren opp klok-
ken 8 og stengt den klokken 23.w

Om  
sommeren 

er det travelt  
på Sørlandet  
uansett.

En bærebjelke: Iskrem får ben å gå på hos Mix Lillesand om sommeren.  

Som natt og dag
mix-kjøpmann sturla meyer i 
Lillesand merker kontrasten mellom 
sommer og høst, men kan glede seg 
over tidenes sommer.

Mix Lillesand

Kjøpmann: sturla meyer
antall ansatte: 9
beliggenhet: i sentrum  
av Lillesand

Omsetning 
2019: 7,5 mill. netto
2020: 7,5 mill. netto (estimat)
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Christian Dietrichson
christian@dagligvarehandelen.no

– Hvis man mener noe 
med at det skal være 
bosetning over alt i 

landet, må man legge til rette for det, 
sier kjøpmann Bjørg Masternes.

Det er dyrt og vanskelig å ikke ha 
en god nettforbindelse, merker hun. 
I dag er det svært mye som foregår 
digitalt.

Dyrt mobilnett
Matkroken Kunes har hatt internett 
i over 10 år, men sliter fremdeles 
med signaler i langsomme kobber-
ledninger.

– Det går veldig tregt med store 
filer. Da er det ikke annet å gjøre 
enn å være tålmodig, fremholder 
Masternes.

Hun har mobilnett med 4G som 
fungerer greit med hensyn til hastig-
heten, men er dyrt å benytte seg av.

– Vi må stadig kjøpe utvidelser av 
abonnementet. Det er ikke noe som 
holder én måned, fastslår hun.

Tregt internett hemmer heldigvis 
ikke betalingen i kassen, men bestil-
ling av varer utenfor grunnsortimen-
tet tar tid. Innenfor grunnsortimen-
tet går det greit, synes kjøpmannen.

Mangler penger
Masternes har tatt opp nett-situa-
sjonen både med Telenor, Lebesby 
kommune og Troms og Finnmark 
fylkeskommune

– Dekningssjefen til Telenor kom 
på besøk i fjor og sa at de ville for-
sterke senderne, forteller Masternes.

Men det dreier seg altså om mobil-
nettet som koster flesk å benytte. 
Lokale myndigheter har en plan for 
bredbåndsutbygging, men mangler 
penger til å realisere den.

– Hvorfor tar det sånn tid?
– Hadde jeg bare visst det. Det er i 

hvert fall sendt søknader.
Fiber gir en nettkapasitet som er 

50 ganger høyere enn det kobbernet-
tet gjør. Innen utgangen av 2021 skal 
alle Norgesgruppens 2000 butikker 
ha tilgang til fiber.

– Hva synes du om planen til NG?
– Den høres fantastisk ut. For 

disse butikkene blir det en ny verden.

Legger ut for folk
Regjeringen har som mål at 90 pro-
sent av husstandene skal ha tilbud 
om bredbånd med 100 megabit per 
sekund innen utgangen av året.

– Da tilhører vi de 10 prosentene 
som ikke vil få det. Vi må klare 
oss selv, sier Masternes, som vet at 
Telenor kan fraskrive seg videre 
ansvar når de har oppfylt myndig-
hetenes krav.

– Her er det ansvarsfraskrivelse 
fra alle hold, synes hun.

Blant de 25 fastboende på Kunes 
finner man noen som ikke har inter-
nett. Ting som ellers kunne vært 
betalt hjemmefra, betales av Master-
nes, som deretter får kontant betalt 

av dem hun hjelper.
– Nå er det slutt med banktjenes-

ter hos Post i butikk, som Coop 
hadde avtale om. Også det gjør 
det tyngre å klare seg på et sted 
som Kunes.

Blir bare et par dager
I tillegg til butikken har Bjørg Mas-
ternes også en campingplass og fri-
luftsaktiviteter for dem som ønsker 
opplevelser. På campingen er det 
vanskelig å få folk til å bli værende 
lengre enn et par dager. Der er det 
ikke internett i det hele tatt.

– Vi får ikke familier med barn og 
ungdom til å bli over lengre tid. Sånn 
er verden i dag, påpeker Masternes.

Hun føler det nesten pinlig å måtte 
forklare at det er ikke er nettilgang 
når nye gjester lurer på hva pass-
ordet er. Noe bedre er det neppe å 
oppleve at folk drar videre til steder 
som har internett, og kanskje fiber-
nett også.

– Skal vi ha nettilgang på cam-
pingen, nytter det bare med fiber, 
understreker hun.

I Kunes er det mange hytter der 
folk kunne hatt hjemmekontor etter 
at koronaen kom hvis nettet hadde 
vært raskere.

– Hadde det vært det, ville vi hatt 
dem her over lengre tid, fremhever 
Bjørg Masternes.w

Her er det 
ansvars-

fraskrivelse fra 
alle hold.

Hemmende: I Lebesby er det 
vanskelig å leve med et svakt 
nett for Matkroken Kunes.  

Krever stor tålmodighet: – Det 
går veldig tregt med store filer, 
sier kjøpmann Bjørg Masternes 
hos Matkroken Kunes.  

Snøscooterkjø-
ring: Matkroken 
Kunes tilbyr en 
rekke frilufts-
aktiviteter som 
tilleggstjenester.  

Kjøpmannen på pulsen

Vil ha fiber, ikke kobber
matkroken Kunes i Lebesby 
kommune i Finnmark hemmes 
av tregt internett gjennom 
kobberledninger.

Matkroken   
Kunes

 IKjøpmann: bjørg masternes

 Isalgsflate:  
ca. 75 kvadratmeter

 Ibeliggenhet: i Lebesby  
kommune i Finnmark

 Iantall ansatte: 2

 IOmsetning i 2019: 7 mill. 
netto, inkl. butikk, camping-
plass og friluftsaktiviteter.
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Pål H. Christiansen
pal@dagligvarehandelen.no

«Jeg blir hva jeg vil». Det 
er et uttrykk jeg har 
brukt hele veien når 

jeg har tenkt karriere, sier Nichlas 
Halvorsen.

– Jeg er veldig glad i å jobbe med 
mennesker og har alltid vært opptatt 
av å gi service til kundene slik at de 
kommer tilbake. Å være på jobb i 
butikk er aldri kjedelig. Det er alltid 
noe å gjøre, fremholder Halvorsen,

Nav-praksis vekket lysten
Porsgrunnsgutten begynte på Skien 
Videregående skole i 2014 med et mål 
om å gjøre karriere innen hotell og rei-
seliv, men omstendighetene ville det 
annerledes. Nå er blikket fast rettet 
mot å bli Rema-kjøpmann.

– Jeg skulle egentlig fortsette på 
reiselivslinja som resepsjonistlærling, 

men det var ingen lærlingeplasser å 
oppdrive. Dermed fikk jeg praksis-
plass og arbeidstrening gjennom Nav 
på Rema 1000 Tollnes i Skien, forteller 
Halvorsen.

Selv om det på mange vis var til-
feldig at han endte opp i en dagligva-
rebutikk i november 2016, så tok det 
ikke mer enn én uke før han skjønte 
at dagligvarebransjen og Rema 1000 
var et fullgodt alternativ til reiselivs-
næringen.

– Rema 1000 har flinke kjøpmenn, 

gode rutiner, franchiseavtaler og gode 
muligheter når det gjelder karriere. 
Det var ikke så vanskelig å tenke 
seg en fremtid her, sier Nichlas, som 
begynte på null og jobbet seg oppover.

Dro til Oslo etter jobb
– Etter endt praksis fikk jeg 20 pro-
sent stilling og økte på til 50 prosent. 
Jeg jobbet også ekstra ved siden av på 
Rema 1000 Vallermyrene og noe på 
Rema 1000 Falkum, forteller han.

I 2018 var han klar for å ta et skritt 
videre. Han hadde sett at Rema 1000 
Skeidbanen i Oslo søkte kjøleansvarlig 
og handlet raskt. Han dro til hovedsta-
den på intervju og stillingen ble hans 
der og da. Etter et år søkte han seg 
så videre til Rema 1000 Ryensvingen 
som tørrvareansvarlig.

– Det var mye mer nervepirrende. 
Jeg satt tre timer i intervju og lurte 
litt på hva som skjedde. Jeg ble gan-
ske klam i hendene, for å si det sånn, 

medgir han.
Desto større stas var det da han fikk 

jobben på Ryensvingen. Der lærte han 
om riktig bestilling til enhver tid og 
fikk grundig kjennskap til faste ruti-
ner som skulle gjennomføres, varetel-
ling og annet.

– Simen Andreassen på Ryensvin-
gen har lært meg mye og det har også 
de andre kjøpmennene jeg har jobbet 
under, erklærer Nichlas Halvorsen.

Ble headhuntet
Etter et års tid ble han headhuntet 
av Glenn Berggren til Rema 1000 
Lambertseter. Berggren hadde spurt 
kjøpmannen på Ryensvingen om han 
hadde en kandidat, og det hadde han.

– Jeg har jo alltid hatt et øye for 
Rema Lambertseter som den største 
Rema-butikken i landet, og Glenn har 
vært et forbilde uten at jeg kjente ham, 
sier Halvorsen, som begynte i den nye 
jobben 17. august i år.

På Lambertseter har han fått større 
ansvar og er leder sammen med kjøp-
mannen.

– Jeg er med på å bestemme ting og 
er stedfortreder når Glenn er borte. 
Og jeg har mye ansvar for ansatte. 
Glenn gir meg mye tillit, og gir man 
tillit, får man tillit tilbake, fremhol-
der han.

Ettersom det langsiktige målet er 
å drive egen Rema-butikk står Rema-
skolen på ønskelisten etter hvert. Men 
han har ikke dårlig tid. Ting må være 
på plass først.

– Jeg må jobbe hardt og hente inn 
mye erfaring før jeg er klar for egen 
butikk. Jeg tar heller et ekstra år med 
jobbing enn å gjøre det for tidlig, sier 
Nichlas Halvorsen.w

Jeg må 
jobbe hardt 

og hente inn mye 
erfaring før jeg er 
klar for egen 
butikk.

Sikter høyt: Assisterende butikksjef 
Nichlas Halvorsen på Rema 1000 Lam-
bertseter skjønte fort at Rema 1000 ga 

ham store karrieremuligheter da han fikk 
arbeidspraksis gjennom Nav i 2016.  

Karriere

Elsker å yte  
kundene service
Nichlas Halvorsen (23) ga opp reiselivsbransjen i 2016 
og satset på en karriere i rema 1000. i dag er han  
assisterende butikksjef på rema 1000 Lambertseter.

Nichlas   
Halvorsen

 Ialder: 23

 Istilling: ass. butikksjef  
rema 1000 Lambertseter.

 Ibakgrunn: Oppvokst i pors-
grunn. begynte i Nav-prak-
sis på rema 1000 tollnes i 
skien i 2016. i 2018 flyttet 
han til Oslo og begynte å 
jobbe på rema 1000 skeid-
banen. 

 IUtdannelse: skien Videre-
gående på linjen for reiseliv 
2014-2016.
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Varepraten

Martine Furulund
martine@dagligvarehandelen.no

Kombinasjonen søte krokodil-
ler blandet med hockeypulver 
har skapt stort engasjement i 
sosiale medier. Opphavskvin-
nen er anette Løkstad. 

– Jeg er oppvokst i en familie 
som er i overkant opptatt av 
lakris, og har siden barnsben av 
kjøpt hockeypulver nå og da. i 
2014 eksperimenterte jeg med 
nevnte pulver på blant annet 
bringebærsorbet, og tenkte at 
dette måtte være en god kom-
binasjon sammen med ferske, 
myke krokodiller. Jeg syntes 
det var såpass oppsiktsvek-
kende digg at jeg måtte dele 
det med resten av folkene i 
Facebook-gruppen matguilty 
pleasures, sier Løkstad.

det var godt.no som omtalte 
saken først. 

Løkstad synes det er absurd 
og fjollete, men gøy at hen-
nes kombo har tatt av i sosiale 
medier. 

– Jeg tror dette handler om 
selve nostalgien rundt hoc-
keypulver, i tillegg til at mange 
har et forhold til den populære 
krokodillen fra smågodtver-
denen. Følelsen av å sette 
sammen smakene selv gjør 
det kanskje også til en litt mer 
morsom greie enn å alltid skille 
smakene, sier opphaveren, 
som mener komboen er best 
med oransje krokodiller.

etter at Cloetta Norge 
oppdaget artikkelen til godt, 
omtalte de og anbefalte kom-
binasjonen i deres kanaler. det 
har skapt mye engasjement.

– det meldes fra våre folk 
ute i butikk at krokodillesalget 
har vært spesielt høyt etter 
helgen hvor denne trenden har 
tatt av i sosiale medier, sier geir 
stene-Larsen i Cloetta. 

Han forteller at det har kom-
met flere bekymringsmeldinger 
fra kunder.

– de er redde for at vi går 
tom for krokodiller, men Candy-
king kan forsikre at lagrene er 
fulle og at vi har nok krokodiller 
fremover, sier stene-Larsen.

«Hockey-
Crocs» i vinden

Hansa byr på flere 
nyheter for mørke 

høstkvelder.
Hansa synes også høs-

ten fortjener sitt eget øl 
og kommer for første gang 
med et egen høstøl i limited 
edition. Hansa Høstøl skal 
være en lettdrikkelig pilsner 
med mer maltsødme som 
gir en rund smak, gyllen 
mørk farge og lavere bitter-
het. passer til høstmat, og 
innekos. 

Østlandets gull, det 
første av Hansas øl som ble 
brygget på kun norsk korn, 
kommer i ny drakt. dette 
er en lys pilsner brygget på 
lokalt korn og skal være hele 
Østfolds premium pilsner. 

borg Oktoberøl kommer 
tilbake, og er brygget etter 
ekte bayersk øltradisjon, 
men på norsk korn. det er 
et gyllent øl med en søtlig 
smak, moderat bitterhet og 
fruktig aroma. 

Hansa-høst

eldorado Noodle 
bowl er for folk 

på farta. Velg mellom 
tasty thai kylling eller 
Cheekychili Kimchi. skal 
bare tilsettes varmt 
vann, melder Unil.

Nudel-
bolle

bat Norway kommer med to 
nyheter fra epok denne høsten.

det ene er den første epok-snusen 
med kaffesmak, eller snarere smak av 
kremet kaffe latte og hasselnøtt. snu-
sen kommer i all white porsjonsposer i 
slimformat, og har sterk nikotinstyrke.

den andre nyheten er et nytt for-
mat. epok No 12 Frosty green er en all 
white snus som kommer i ekstra små 
porsjonsposer, og i en mindre boks enn 
de øvrige variantene. Frosty green har 
normal nikotinstyrke, og smaker pep-
permynte og mentol. 

Kaffe latte-snus

Fra multibev kommer nå vinterva-
rianten propud milkshake mint 

Chocolate i limited edition på 330 ml 
flaske.

– Vi gjør med dette merkevaren 
attraktiv og spennende. smaken av 
mintsjokolade er valgt for å passe 
perfekt i den litt kaldere årstiden, sier 
merkevaresjef Heidi H. Wollmann.

alle propud milkshaker inneholder 20 
gram protein, er uten tilsatt sukker og 
laktosefrie.

Vinter-mint

For hver en helt i eventy-
rene, fantes det tusener av 

tapere … beklager, drømmere. Nå 
får vi deres historier!

møt Vigdus, som ifølge forel-
drene verken er ung eller jomfru 
lenger. Vigdus fantaserte om å 
bli eventyrer, men endte opp i en 
drepende kjedelig kontorjobb. Når 
hennes kollega, en overvektig alv 
med hentesveis, dør av et mas-
sivt hjerteattakk, utløser det en 
eksistensiell krise. sammen med 
tre andre mindre vellykkede hel-
ter kaster hun seg ut i et eventyr 
som av en eller annen grunn ikke 
havnet i eventyrbøkene.

sidequest er tegnet av duoen 
ronny Haugeland og Jens K. 
styve. trine Lise Normann står 
for den maleriske fargeleggin-
gen og manusforfatter, regis-
sør og serieskaper david skau-
fjord står bak idé og manus til 
dette satiriske universet, melder 
egmont.

Midlertidige 
brorskap

Conrads Colonial
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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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NYE 
VARER

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. ■

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

Activation|Salgstjenester
|Merchandising|POSM

|Tracking

- Vi har kunnskap 
og kompetanse i det 

Nordiske detaljmarkedet! 

DIN TOTAL-
LEVERANDØR FOR

 ØKT SALG!

 +47 22 11 22 22 | post@retail24.no

Mersalg Gruppen kan være hele
salgsapparatet, eller skreddersy
en løsning som gir økt salgskraft

og stor fleksibilitet!

Kontakt oss i dag!
Tlf. 951 46 699 | mersalg.no

Et helt unikt
salgssamarbeid!

Ønsker du  
å annonsere her?  
Ta kontakt med  

Hilde for mer info  
og priser:

901 27 006
hilde@a2media.no

den norske plommesesongen 
har vært elendig, og nå lar også 
de norske eplene vente på seg. 
da gjelder det å gjøre det beste 
ut av situasjonen.

– det er så artig med litt 
humor i butikkene, synes 
kunde susan Jegtvik, som tok 

dette bildet hos Obs City syd i 
trondheim før forrige helg. Og 
da tirsdagen kom den påføl-
gende uken hadde norske epler 
omsider kommet i butikken, 
plakaten var tatt ned og munn-
hellet «den som venter på noe 
godt...» gjelder fremdeles!

Sen eplehøst

På Bakrommet

Fra Freia smakfull kommer 
en ny smaksopplevelse: 

Freia smakfull mandel & Karamell, 
300g 

Freia smakfull-porteføljen 
skiller seg ut med nye smaks-
kombinasjoner og ved å være fylt, 
krønsj og smooth på en gang. Fra 
før finnes den i variantene Oste-
kake Jordbær, Japp og Oreo.

Høstens nyhet består av 
melkesjokolade, kakao- og man-
delkrem, flytende karamell og 
karamelliserte mandelbiter med 
et lite hint av salt og er tilgjengelig 
i alle Coop-butikker. 

Smakfull 
opplevelse

Wasa tynn Havre er et nytt, 
ekstra tynt knekkebrød. de 

oppnår tre kaker på brødskalaen 
og produksjonen er 100 prosent 
CO2-kompensert.

Ønsker du eget display til 
Wasa tynn Havre, er det bare å 
kontakte Wasa. Her kan man fint 
mikse med jubileumsvarianten 
Wasa 100, som er en liknende 
type knekkebrød.

Tynn 
havre

Lunsjkaker, elgkarbo-
nader og svenske 

kjøttboller har kommet med 
nytt design. det har også 
Kyllingnuggets fra Folkets 
og Unil. 

Design til 
Folkets

Folkets kjøttdeig av lam 
400g er tilbake i frysedisken 

i Norgesgruppens butikker. 
produktet er vakuumpakket, og 
mindre luft sparer miljøet. 

Folkets kjøttdeig av lam er laget 
av norske råvarer og Nyt Norge-
merket.

Lammedeig 
er tilbake

Herrljunga shot er en 
nyhet fra brewery i Nor-

gesgruppens butikker.
de er ikke fra konsentrat, rik 

på vitaminer og mineraler, ikke 
tilsatt sukker og skal være bra 
for magen, immunforsvaret og 
forbrenningen. 

dette er veganske produkter 
som er holdbare i to uker i kjøle-
skap etter åpning. Kommer i to 
varianter: ingefær & sitron og 
ingefær & gurkemeie.

Veganske 
shots

Hovelsrudkylling er økolo-
giske og de eneste i Norge 

som er dyrevernmerket. i sep-
tember lanserer de nyheten 
kyllingbryst, og den kommer i en 
ny forpakning med papp og så lite 
plast som mulig. Forpakningen 
har en tynn plastfilm som sørger 
for best mulig holdbarhet. plasten 
er redusert med over 70 prosent i 
forhold til en vanlig forpakning.

plasten kan deles fra pappen 
og forbrukeren kan dermed skille 
plast og papir for gjenvinning. 
Hovelsrudkylling er de første som 
tar i bruk en slik løsning i Norge.

de miljøvennlige forpakningene 
med økologisk kyllingbryst kom-
mer i utvalgte Kiwi- og spar-
butikker fra 14. september.

Kyllingbryst 
pakket i 
papp



58%*  
er villige til  

å betale mer for  
bærekraftige  

produkter

Tydeligere  
miljømerking  
og nytt design.

NÅ minDre 
klimA- 
påvirkning

*   Kilde: ”Understanding consumers’ needs” , qualitative study in Sweden, Germany, France, Augur Institute, 2019, www.svanen.se

** Kilde: Nielsen Units,  2018, *** Kilde: Nielsen YTD uke 29, 2020

Plastreduksjonen tilsvarer 4,1 millioner plastposer! **

Libero har de mest  
solgte bleiepakkene  

i Norge.***

Les mer på libero.no/imorgenprosjektet

100% fornybar elektrisitet  
i fabrikkene våre

Mer enn 50% fornybart 
materiale i våre bleiepakninger

>50

>50
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