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Kolofon

ulehandelen er godt i gang og skal vi tro prognosene 
til DNB eller Virke, vil den norske forbrukeren legge 
igjen over 50 milliarder kroner i butikkene. Samtidig 
har vi aldri hatt flere Sektor-sentre med flere butikker 
å tilby kundene.

Når vi nå legger 2014 bak oss, har det vært et hektisk år i 
Sektor Gruppen. Det har vært fullt fokus på både utleie og 
utviklingsprosjekter. I Bergen kunne vi slippe jubelen løs da 
Oasen endelig sto ferdig den 13. november, som nå fremstår 
som et tilnærmet komplett kjøpesenter med 70 butikker, 
helse, leger, velvære, dagligvarebutikker, bespisning og 
storhandel som Elkjøp, Jula, en stor MX-sport og Norges 
største apotek. 

Bespisning er viktig, mulighetene er mange enten man vil 
ha rask mat, sunn mat, tradisjonell mat. Mat i farta, sitte 
ned eller ta med for å lage hjemme. Oasen har alt, og vi 
ønsker Little Eataly velkommen til sitt første Sektor-senter. 

Vi sender også gratulasjoner til Meny som under kjøpe-
senterkonferansen ble kåret til Årets kjede. Gode daglig-
varebutikker er viktig for å utvikle en god butikkmiks på 
kjøpesentrene, derfor er vi veldig godt fornøyd med å kunne 
ønske Coop Obs velkommen tilbake til Buskerud Storsenter 
kun ni måneder etter at rivearbeidene startet i de gamle 
lokalene. Nå har de fått over 6 000 kvadratmeter moderne 
bygg, til det som må være Norges råeste Coop obs.

Clas Ohlson, Jula, Kjell & Company, Rusta, Teknikmagasinet 
har det felles at de alle er å finne på Sektor-sentre og at de 
er svenske. Også elsker kundene dem. Rusta har hatt en 
rekordåpning på Tiller Torget, og vi gleder oss til det videre 
samarbeidet med alle.

Vi i Sektor Gruppen gleder oss til et like hektisk år i 2015, 
med nye kjøpesenteråpninger og enda flere butikkåpninger.

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul.

Eirik Thrygg
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-I dag er vi alle bergensere, sa administrerende direktør Eirik Thrygg ved åpningen av 

nye Oasen kjøpesenter i Bergen 13. november. Med dette er det første av åtte store 

prosjekter for Sektor Gruppen ferdig.

NYE OASEN 
BLOMSTRER TIL JUL

Thrygg hadde fløyet over alle sine 40 ansatte fra Sektor 
Gruppens hovedkontor i Oslo for at de kunne å bistå 
lokale krefter under åpningen. Sammen med buekorps, 
ordfører, sang og dans fikk det høyt elskede bydelsenteret 
i Fyllingsdalen dermed en feiring som fortjent da det 
omsider åpnet dørene for fullt.

Et komplett senter
-Takk til alle som har holdt ut i flere år med støv og 
ombygninger. Vi har brukt 450 millioner på denne 
ombyggingen. Det er blitt et tilnærmet komplett 
kjøpesenter med 70 butikker, helse, leger, velvære, 
dagligvarebutikker, bespisning og storhandel som Elkjøp, 
MX-sport og Kid interiør. I tillegg til Norges største og 

mest moderne apotek. Et senter og en livløpsarena som 
skal dekke alle behov for de som bor i Fyllingsdalen, 
sa Thrygg.

Senteret har vært gradvis ferdigstilt med delåpning høsten 
2013, og var allerede en suksess med 6 prosent vekst 
siste 4 uker før åpningen i november 2014. Hele 8 000 
kvadratmeter er kommet til, samtidig som arealene 
innvendig har fått seg en skikkelig oppussing.

Er hjertet i bydelen
Bergens ordfører Trude Drevland stilte igjen opp med all 
sin entusiasme for bydelssenteret Oasen. 

- Det er all grunn til å gratulere Sektor Gruppen for at de 
hadde mot til å gjennomføre dette. Gamle Oasen fremstår 
i ny og moderne drakt. For en som selv startet med å 
bo i Fyllingsdalen er det rart å se hvordan senteret har 
holdt stand siden 1973 og har utviklet seg etter folkets 
ønsker og behov, sa Drevland og la til:  

-Dette er hjertet i bydelen og det veldig nære forholdet 
til Oasen blant beboerne her, gjør bydelen til et godt 
sted å være. 

Nødvendig å kommunisere
Senterleder Eva Nielsen har vært i en eller annen form 
for byggeprosess nesten siden hun startet som leder 
på Oasen for syv år siden. Nå ser hun frem til å gå 
inn en fase uten hjelm og vernesko og mer fokus på 
normal senterdrift. Det betyr blant annet å være mer 
tilstede for medarbeidere på senteret, å legge opp til 
markedsaktiviteter og samlinger, og ikke minst gå rundt 
og nyte Oasen i all sin prakt.

- Det er deilig å være ferdig med den store byggeaktiviteten, 
og at vi nå kan senke skuldrene i litt i fredeligere 
omgivelser. Nå skal kundene få lov til å ha julehandelen 
i fred og ro, sier hun.

Å holde motet oppe hos kunder og leietakere er helt 
sentralt i en byggeprosess som går over lang tid.  Tross 
støv og skitt har kundene møtt opp hver dag og brukt 
senteret. De er har vært nysgjerrige og overbærende, 
synes Nielsen

- For meg har det vært viktig å kommunisere ordentlig ut 
mot kunder og mot leietakere i en slik prosess. Å være ute 
på gulv og motivere. Og ikke minst skilte godt og opplyse 
om hvilken vei de skal gå. Hvis ikke snur de, sier hun.

La ankere i annen etasje
Oasen er et senter som henvender seg utad med mange 
fasader, inn- og utganger.  Åpne dører fra kl. 7-22.00 
innbyr til at folk går naturlig gjennom på vei til og fra 
sine daglige gjøremål. Og midt i senteret ligger selve 
torget under glasstak. 

-Det er ikke mange sentre som kan stille med et slik 
torg. Folk trives der, og det er viktig. Derfor har vi vært 
bevisste på å ta vare på den store møteplassen med 
det fellesarealet. Vi skal være et folkelig senter, slik det 
alltid har vært, sier eiendomsdirektør Kathrine Knudsen 
Tilrem i Sektor.

Da Sektor overtok Oasen, var allerede ombyggings-
prosjektet i gang. Plantegningene fra tidligere eier ble 
endret på kort tid. 

-VI kom inn tidsnok til at vi kunne legge våre føringer for 
hvordan senteret skulle se ut og hvordan butikkmiksen 
skulle være. Det ble flere kvadrat og logistikken ble endret. 
Vi flyttet noen ankere opp i annen etasje for å skape mer 
liv. Skal man ha en god handleetasje må man ha noen 
store ankere, sier Tilrem.

Brikkene falt ganske raskt på plass når planløsningen 
var funnet. Kommunekontorer og et legesenter ble flyttet 
opp i en ny tredjeetasje for å frigjøre 2. etasje for handel. 
-Det er blitt et attraktivt senter og det merker vi på leietakere 
som vil inn. Vi har fullt utleid, men det er flere leietakere 
som ønsker seg inn, sier Kathrine Knudsen Tilrem.

- Hvis vi får det til med 
sentrum, får sentrene 
også det til.

“

J
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eny har med sin strategi tatt en tydelig 
posisjon i sitt marked. Dagligvarekjeden 
skal ha honnør for at de er eneste i 
markedet som tør å satse på ferskvare, 
kvalitet og stort utvalg av råvarer - 

spesielt når konkurransen i markedet er prispresset, 
heter det i juryens begrunnelse.

Frister og inspirerer 
Meny bidrar ifølge juryen positivt for shoppingopplevelsen 
på et kjøpesenter ved at de lager innbydende butikker 
med fristende delikatesser der kunden kan smake. 
Ferskvareområdene fremstår som en markedsplass 
der kunden minnes om at slakteren, bakeren, grønn-
saksselgeren og fiskehandleren fortsatt finnes, hos Meny.

Meny investerer også i høy kompetanse hos de ansatte, 
med kokker bak disken og butikkslaktere. Dette gir 
kundene en merverdi i form av gode råd og veiledning 
tilhørende maten i handlekurven. Juryen mener konseptet 
er in i tiden, når det koker over av hobbykokker i landet 
vårt. De lager TV-reklame som går «rett hjem» og som 
inspirerer det norske folk til å lage god mat litt enklere.

Har suksess med lokal vri
En fremragende representant for kjeden er butikken i 
Oasen i Bergen, som har drevet i Meny-uniform i 12 år og 
hatt en meget solid utvikling. I forbindelse med utvidelsen 
av senteret er butikken snudd inn mot senterets midte, 
har fått ytterligere 400 kvadratmeter og gjennomgått 
en omfattende omprofilering og modernisering. 

Meny Oasen har alltid vært sterk på ferskvarer og en 
institusjon i Fyllingsdalen. Ferskvarer utgjør totalt rundt 
32 prosent av omsetningen, og butikken har blant annet 
eget pølsemakeri som produserer egne pølser og pålegg, 
samt modningsskap for ost og oksekjøtt.

-Hos oss kan kunden kan velge sitt eget stykke pinnekjøtt 
til jul som får et nummer, og så blir stykket hengt opp 
i taket her til tørk. Når det er ferdig kommer kunden og 
henter det. Dette har vi holdt på med i førti år, og det 
er fortsatt en suksess, sier butikksjef Rune Johnsen.

Fellesskap er bra
Kjøttdisker, fisk og skalldyr, butikkbakeri, frukt og grønt; 
på Meny Oasen trigges matlysten hos kundene av duftene 
fra avdelingene som bugner av fristende varer. Butikken 
har en svært lokal forankring og har vokst frem hånd i 
hånd med et av de første bydelssentrene her i landet.
 

-Folk føler at dette er deres senter og de som har vokst 
opp her vil tilbake hit. Oasen er en tilstand, smiler Johnsen, 
som bare ser positivt på at han snart får restauranten 
Little Eataly som nærmeste nabo.

-Å være i et kjøpesenter gir felleskap som trekker kunder. 
Dette er blitt et kompakt senter med omtrent alt, og det 
er bra for oss. Vi gleder oss til restauranten åpner. Det 
er positivt for oss med et mangfold av matopplevelser, 
understreker Johnsen.

Gis til god samarbeidspartner
Også Meny-kjedens fokus på helse både internt og 
eksternt blir trukket frem i juryens begrunnelse for 
prisen. Det er ellers gode opplæringsprogrammer og 
kurs for nyansatte og ledere. Kjeden har løftet butikken 
de siste årene, og det er synlig både i butikkenes fysiske 
uttrykk og i kommunikasjons- og markedsmateriellet. 
De har også tatt flere grep rundt driften. Meny-kjeden 
er sertifisert gjennom Miljøfyrtårnet og har en detaljert 
miljøstrategi.

Utmerkelsen «Årets Butikkjede» gis ut hvert år ut av Nordic 
Council of Shopping Centers Norge til den butikkjeden 
som i løpet av de siste tolv månedene oppleves som en 
god samarbeidspartner og som gir kjøpesenterkunden 
den beste handleopplevelsen.

Tydelig satsing på ferskvarer og innbydende butikker som gir et positivt bidrag til kjøpesentre 

var blant de viktigste elementene som ga Meny prisen “Årets Butikkjede 2014”. 

M

MENY STYRKER KJØPESENTRENE
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TEMA: SERVERING TEMA: SERVERING

Sunne alternativer, det enkle og lette utvalget samt spisesteder med atmosfære og 

utvidet åpningstid er viktig for kunder som vil ha noe å spise når de er på kjøpesenteret.

Den økte matinteressen blant nordmenn stiller nye krav til serveringsbransjen. 

Little Eataly er et konsept designet for kjøpesentre, og er nå på plass på Oasen i Bergen. 

Flere småkonsepter innen servering har for tiden rask etableringstakt på norske kjøpesentre. 

Felles trekk er høy grad av individualisering og status blant ungdom. Her er noen av dem:

JA TAKK, BEGGE DELER

ET LITE ITALIA I FYLLINGSDALEN
SMÅ, KJAPPE OG TRENDY

ette fremgår av en undersøkelse gjennomført 
av Sektor på egne kjøpesentre så vel som 
på konkurrenters. Over 5500 kunder på 100 
sentre deltok i undersøkelsen, noe som gir et 
representativt grunnlag av kunder i alle aldre. 

Vil ha noe sunt 
At senteret har spisesteder med sunne alternativer er viktig 
for mange kunder. Av de spurte på både Sektors sentre 
og andre, mente i snitt 73 prosent dette. Blant de yngste 
mellom 16 og 25 år var det viktig for hele 82 prosent, mens 
andelen bare var 68 prosent for dem over 55 år.

-Dette viser at vi skal fokusere enda mer på sunne 
alternativer fremover. Da kommer både råvarer og 
tilberedelse i fokus, slik vi finner på raske konsepter 
som Big Bite og Subway, sier markedsdirektør Marianne 
Håkonsen i Sektor Gruppen.

Det raske og enkle
Mye tyder på at det enkle og lett tilgjengelige utvalget 
står høyt i kurs når kundene skal velge sted å spise. Hele 
87 prosent av kundene svarer nemlig at det er viktig for 

dem at senteret har et godt utvalg av småretter, lunsj- og 
bakervarer. Dette er fortsatt viktigere enn middagsmåltidet. 
-Det gode utvalget av middagsretter er viktig for 59 prosent 
av kundene og er med andre ord mindre prioritert gjennom 
måltidsdøgnet, men det ligger et spennende potensiale i 
middagstilbudet som kan utvikles. Her handler det mye 
om senterets beliggenhet og de muligheter det medfører,
mener Håkonsen.

Skal kundene sette seg ned tror imidlertid Sektor at andre
faktorer, som atmosfære, blir viktigere. Hele 90 prosent 
utrykker nemlig at spisesteder med hyggelig atmosfære 
er viktig. 

Åpent etter stengetid
-Det trenger ikke bety at de er fullstendig skjermet fra 
liv og røre i senteret. Kun 34 prosent synes det er meget 
viktig eller helt avgjørende, påpeker Håkonsen. 

Det er kanskje overraskende at det er de yngste som synes
dette er avgjørende i størst grad, og at det blir mindre viktig
jo eldre kundene i undersøkelsen er.

D

Flere av spisestedene må ha 
muligheten til å holde åpent 
etter senterets stengetid.

Stedet oppleves som en 
frodig og koselig kafé 
på et italiensk gatehjørne

“

“

-Vi tror likevel at spisesteder som både henvender seg 
inn mot senteret og har tilgang utenfra, med mulighet 
for å holde åpent etter senterets stengetid, har et større 
potensiale.

Å spise ute skal være en opplevelse og den blir forsterket 
av hyggelig personale. Hele 92 prosent av de spurte 
kjøpesenterkundene ser det som viktig at det gis god 
service. Dette gjelder i snitt for alle aldersgrupper selv om 
tendensen blant de yngre viser at de krever mer også her. 

– Kjøpesentermat er ikke lenger ensbetydende med 
konditorier, fastfood, ferdigmat og enkle konsepter. 
Sentrene er i ferd med å bli destinasjoner der publikum 
bruker stadig mer tid, og da stilles også økte krav 
til serveringskonseptene som tilbys. Kundene 
forventer variasjon, spennende smaker, unikt og 
koselig miljø og en opplevd verdi for pengene sine, 
sier administrerende direktør Ronny M. Gjøse i Blender 
AS, som står bak Little Eataly og en rekke andre 
serveringskonsepter både på og utenfor kjøpesentre 
her i landet.

En møteplass på senteret
Little Eataly er basert på «storebror» Eataly Ristorante 
på Aker Brygge. Blender hadde lyst til å gjøre noe også 
på kjøpesentre, men da måtte det noen småjusteringer 
til, forteller Gjøse.

- Måltidsdøgnet og driverne er litt annerledes på 
sentrene enn ute i byen. Et spisested på et senter er mer 
av en møteplass og et sted for kos, der man kommer 
for å ta en pause fra handlingen på kjøpesenter.

For tre år siden ble så Little Eataly skapt, et 
serveringskonsept som skal være det nærmeste 
man kan komme Italia i Norge. Hovedvekten ligger 
på de store hovedkategoriene antipasti (småretter), 
gode pastaretter basert på fersk pasta og pizza 
bakt i steinovn.  God kaffe er også viktig, samt et 
gjennomtenkt design.

-På Little Eataly er interiør, farger, stemning og 
meny satt sammen på en måte som gjør at stedet 
oppleves som en frodig og koselig kafé på et italiensk 
gatehjørne, sier Gjøse.

Vil være bydelsrestaurant
Konseptet er allerede på plass på Strømmen og på 
Sørlandssenteret, og i begynnelsen av desember 
åpner en ny restaurant på Oasen i Bergen.

– Sektor hadde et sterkt ønske om at vi skulle etablere 
oss i Bergen og på Oasen i Fyllingsdalen, da de ønsket 
et attraktivt, folkelig og differensiert konsept som 
passet inn i den serveringsporteføljen som er på 

senteret i dag.  Vi så raskt potensialet og tanken bak 
etableringen er å bli et populært spisested for både for
de som handler der og ha en mulighet for å bli en 
bydelsrestaurant for de som bor rundt i Fyllingsdalen.

Restauranten på Oasen har åpent utenfor kjøpe-
senterets åpningstider og på søndager, i tillegg til 
stor uteservering, og alle involverte er spente på 
hvordan det skal gå.

-Vi har store forventninger og gleder oss veldig. Det 
er ikke noen i området som vil levere et like påkostet 
og hyggelig serveringssted, og det vil de besøkende 
merke, mener Ronny M. Gjøse.

Starbucks
Starbucks har mer enn 17.400 butikker i 60 land og er 
verdensledende på brenning og salg av spesialkaffe. 
Nå er kjeden i full gang med etablere seg i Norge.

Funky Frozen Yogurt
Sunn yoghurt-is med gode toppinger. Kjeden vil være 
etablert i 17 sentre i Norge i løpet av 2014..

YoBerry
YoBerry er et Frozen Yogurt-konsept bestående av 
“self serve” butikker. Etablert i åtte sentre så langt.

Joe & The Juice
Smoothie & Juice Bar, coffee og sandwich shop.

Subway
Sandwichkjede med over 40.000 restauranter i over 
100 land.

Big Bite
Big Bite er et fastfood konsept med sandwich som 
hovedprodukt i tillegg til salater og wraps. Startet 
opp i Norge i 1998.
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TEMA: BUTIKKETABLERINGER TEMA:  BUTIKKETABLERINGER

Vi nordmenn liker oss hjemme og bruker mye penger på 
hus og hjem. Kategorien er i vekst og gir nyetableringer 
på sentrene.

Rusta er allerede godt i gang med sine etableringer, mens 
Kjell & Company ligger i startgropa. Men hva er det med 
nordmenn og svenske konsepter?

Grensehandel var vellykket
- Rusta har eksistert siden 1986 i Sverige. Utviklingen har 
vært fantastisk og med 75 varehus i Sverige så må man 
se til andre markeder for videre ekspansjon, forteller daglig 
leder Thomas F. Erlandsen i Rusta Retail AS om kjedens 
inntog i Norge.

- Nordmenn har vist stor interesse for produkter med lave 
priser innen hjem- og fritidssegmentet og følger nøye med 
på trender. Hos Rusta kan man ta del i trendene uten å 
tømme lommeboka helt, sier Erlandsen videre.

Bakgrunnshistorien er at Rusta for en del år siden bestemte 
seg for å etablere varehus også i grensehandelsområdene. 
Dette fungerte bra og førte til varehusetablering i Nordby, 
Charlottenberg og Töcksfors.

- På grunn av grensehandelen fikk Rusta raskt en erfaring 
med nordmenn og hvordan Rusta sitt konsept fungerte 
for norske kunder. I tillegg til Rusta sin egen erfaring 
med grensevarehusene, så er jo Norge et godt marked 
for lavpriskjeder. Også i Norge elsker man å gjøre en god 
handel, sier Erlandsen.

Rusta på Sektor-sentre
- Hva skyldes etter din oppfatning at svenske retailkonsepter 
har lykkes så godt i Norge?

-Begrepet “Ordning och reda” har også i Norge blitt et 
velkjent begrep. Alle som har jobbet med svensker vet at 
ingen ting overlates til tilfeldighetene.  Det er vel heller ingen 
hemmelighet at vi nordmenn elsker svensker og svenske 
konsepter.   

Rusta har så langt åpnet fem varehus på norske sentre; på 
Strømmen, Bergen, Alnabru, Kristiansand og Trondheim. 
Til våren åpner ytterligere to varehus, på Gjøvik og i 
Buskerud. Rusta-butikkene i Trondheim og på Buskerud 
er på Sektor-sentre.

-Åpningene har vært helt fantastiske og mottagelsen fra 
kunder har vært over alle forventninger, sier Erlandsen.

Liker svenske konsepter
Kjell & Company selger tilbehør til hjemmelektronikk, har 
rundt 700 ansatte og hovedkontor i Malmø. Ifølge Vice VD 
Mikael Dahnelius har kjeden hatt ønske om å etablere seg 
i Norge i mange år. 

- Allerede i 2008 gjorde vi sonderinger i Oslo, men vi valgte 
å konsentrere oss om å bygge kjeden fullt ut i Sverige først. 
Vi har nå 82 butikker i Sverige og tror det kan bli 100 om 
to-tre år. Det passer å kikke på Norge nå, sier han. 

Noe av bakgrunnen for ønsket om å gå inn i Norge er at 
norske konsumenter er kjøpesterke. Men også at nordmenn 
er aksepterende og liker svenske konsepter generelt. 

-Strukturen er veldig lik i kjøpesentrene i Norge og Sverige, 
slik vi ser det. Det er stor språklig og kulturell likhet. Og norske 
og svenske medarbeidere har stor aksept for hverandre, 
mener Dahnelius.

Jobber likt
Kjell & Company har kikket litt i retning av konsepter som 
Clas Ohlsson, Teknikmagasinet, Jula og Biltema når de har 
vurdert det norske markedet.

-Det er de samme konkurrentene i Norge som i Sverige, og 
veldig likt marked på den måten. I Skandinavia har vi heller 
ikke det samme hierarkiet i bedriftene som for eksempel i 
Holland og Belgia. Det er samme måten å jobbe på.

Når det gjelder «ordning och reda» finner man nok det både 
i Norge og Sverige, tror Dahnelius. 

-Det MÅ være ordning og reda på ting når man har tusenvis av 
produkter å holde styr på. Hos Kjell & Company er personlig 
service for alle kunder et viktig element. Det skal være et 
personlig møte hver gang, og en forventning om hjelp og 
kunnskap. Mye kunnskap. Og alle kunder skal møtes likt. 
Da trengs mye struktur.

Clas Ohlson og Jula er eksempler på svenske suksesser innen hus- og hjemkategorien på 

norske sentre. Nå er nye konsepter på vei over Kjølen, til glede for hjemmekjære nordmenn.

NORDMENN ELSKER 
SVENSKE KONSEPTER
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TEMA: BUTIKKETABLERINGER TEMA: BUTIKKETABLERINGER

BUTIKK-
ÅPNINGER

Cubus har pusset opp og reåpnet på Buskerud 
Skjønnehet og helse hos 
Miss Organic på Solsiden

Mye kjærlighet på Linderud når Godteland åpnet.

Populære Barnas Hus trekker barnefamilier til Holmen.

Populært tilbud på Down Town.

Vinmonopolet åpnet på Stadionparken

Siri Berg og Diana Reinholdtsen åpnet Kitch’n på Liertoppen 

Norges råeste Coop Obs åpnet på Buskerud Storsenter

Butikksjef Hege Elisabeth Påverud 
har fått ny Cubus på Liertoppen

Enklere Liv har blitt tatt 
godt i mot på Down Town

Boots ekspanderer, her med 
nytt apotek på Torvbyen

Folk overnattet utenfor 
Tiller Torget for å få med 
seg Rusta åpningen

Torvbyen ble første senter i Østfold med Teknikmagasinet

• Kilden: Enklere Liv flytter og  

 oppgraderer februar/mars 2015.

• Kolbotn: Nille åpner i nye 

 lokaler ila q1 2015

• Liertoppen: Hyttetorget 

 åpner i januar

• Oasen: Little Eataly åpner i 

 2. desember 2014.

• Oasen: Yoberry åpner i 

 desember 2014

• Oasen: Felleskjøpet åpner i 

 februar/mars 2015

• Stadionparken: Sjokoladepiken 

 åpner 28. november 2014

• Stopp: Felleskjøpet åpner 

 11. desember 2014.

• Torget Vest: Vitus åpner i 

 februar 2015

• Trekanten: Zizzi åpner 

 27. november 2014



André Gaden
Eiendomssjef
Mob: 93 03 73 22
andre.gaden@sektor.no

Kremmertorget, Strandtorget 
og Stovner Senter

KJØPESENTEROVERSIKT

Bryn Senter 
Senterleder: 
Sasha Valdez Ytternes
Tlf: 92 66 11 36
www.brynsenter.no

Buskerud Storsenter  
Senterleder: Trond Anke
Tlf. 40 03 88 02
www.buskerudstorsenter.no 

CC Drammen
Senterleder: 
Sissel Haug
Tlf: 32 89 21 15
www.ccvarehus.no 

City Syd
Senterleder: 
Finn Dybdalen
Tlf: 91 51 51 14
www.citysyd.no 

Down Town
Senterleder: 
Bent Rosenberg
Tlf: 90 06 00 27
www.downtownsenter.no

Glasshuspassasjen
Senterleder: 
Mona Ridder-Nielsen
Tlf: 90 14 08 22
www.glasshuspassasjen.no

Halden Storsenter
Senterleder: 
Daniella Mossberg
Tlf: 41 31 55 30
www.haldenstorsenter.no

Heiane Storsenter
Senterleder: 
Terje Børtveit
Tlf: 41 14 79 82
www.heianestorsenter.no

Herkules
Senterleder: 
Ronny Sundvall
Tlf: 98 25 86 25
www.herkulessenter.no

Holmen Senter
Senterleder: 
Tanja Venheim Østensen 
Tlf. 92 21 10 07
www.holmensenter.no

Kilden
Senterleder: 
Marianne Lerfall
Tlf: 90 75 17 03
www.kilden.no

Kolbotn torg
Senterleder: 
Therese Myhre Holth
Tlf: 92 43 31 67
www.kolbotntorg.no

Kongssenteret/Brusenteret
Senterleder: 
Lasse Ellingsen
Tlf: 90 17 80 28
www.kongssenteret.no

Kremmertorget
Senterleder: 
Martin Haugen
Tlf: 91 72 27 89
www.kremmertorget.no

Kuben
Senterleder: 
Anne Trine Høibakk
Tlf: 93 45 28 77
www.kubensenter.no

Liertoppen
Senterleder: 
Ingunn Brekke
Tlf: 91 10 68 52
www.liertoppen.no

Lade
Senterleder: 
Ingeborg Tveit
Tlf: 47 24 07 37
www.sektor.no

Lietorvet
Senterleder: 
Thomas Aasland
Tlf: 91 14 28 13
www.lietorvetsenter.no

Linderud Senter
Senterleder:
Gudrun Røed 
Tlf: 95 17 09 20
www.linderudsenter.no

Magasinet Drammen 
Senterleder: 
Lennarth Georg Nilsen Gryting
Tlf.: 32 21 39 92 
www.magasinetdrammen.no

Markedet
Senterleder: 
Arild Kildal Olsen
Tlf: 47 46 44 54
www.markedet.com

NAF-Huset
Senterleder: 
Ingeborg Tveit
Tlf: 47 24 07 37
www.naf-huset.no

Oasen
Senterleder: 
Eva Nielsen
Tlf: 920 97 581 
www.oasen-senter.no

Sjøsiden
Senterleder: 
Ingrid M. Gran
Tlf: 48029710
www.sjosidenhorten.no

Solsiden
Senterleder: 
Heidi Steen
Tlf: 92 42 21 73
www.solsidensenter.no

Stadionparken
Senterleder: 
Inger O. Egeland
Tlf: 46 41 74 57
www.stadionparken.no

Stopp Tune
Senterleder: 
Kamilla Aagaard 
Tlf: 99 44 53 67
www.stopp.no

Storbyen
Senterleder: 
Annette Kay
Tlf: 97 06 50 40
www.storbyen.no

Stovner Senter
Senterleder: 
Jo Espen Eriksen
Tlf: 92 61 30 65
www.stovnersenter.no

Strandtorget
Senterleder: 
Erik C. Skjellerud
Tlf: 91 69 97 10
www.strandtorget.no

Torget Vest 
Senterleder: 
Sissel Haug
Tlf: 32 21 30 00
www.torgetvest.no

Torvbyen
Senterleder: 
Morten Huth
Tlf: 41 61 24 58
www.torvbyen.no

Trekanten
Senterleder: 
Mette Kiilerich-Hansen
Tlf: 97 74 06 51
www.trekanten.no

Tillertorget
Senterleder: 
Ann Kristin Oldervik
Tlf: 72 89 88 00
www.tillertorget.no

Finn Dybdalen
Eiendomssjef
Mob: 91 51 51 14
finn.dybdalen@citysyd.no

City Syd og Tiller Torget

Rolf Harald Holand
Eiendomsdirektør
Mob: 97 07 70 03  
rhholand@sektor.no

Kuben

Cecilie Landgraff Bruusgaard
Eiendomssjef
Mob: 92 80 55 05 
cecilie.bruusgaard@sektor.no

Storbyen, Holmen og Sjøsiden

Cato Dehli Lauritzen 
Utviklingsdirektør
Mob: 47 88 80 94 
cato.lauritzen@sektor.no

Nicolai Kiilerich-Hansen
Key Account Manager
Mob: 99 51 74 67
nicolai.kiilerich-hansen@sektor.no

Morten Kreutz
Eiendomssjef
Mob: 93 02 66 69
morten.kreutz@sektor.no

Solsiden, Stopp og Kongssenteret 

Tor Nickelsen
Eiendomsdirektør
Mob: 91 31 41 51 
tor.nickelsen@sektor.no

Kilden

Fredrik S. Myhre
Eiendomssjef
Mob: 99 58 53 85 
fredrik.myhre@sektor.no

Linderud senter

Marianne Mazarino Håkonsen
Markedsdirektør
Mob: 95 14 30 05
marianne.haakonsen@sektor.no

Lars Henrik Wold
Eiendomsdirektør
Mob: 97 54 84 87 
lars.wold@sektor.no

CC Varehus, Herkules
og Liertoppen

Tarjei Sandnes
Eiendomssjef
Mob: 97 18 09 97 
tarjei.sandnes@sektor.no

Bryn senter, Down Town,
Lietorvet og Trekanten

Kathrine Knudsen Tilrem 
Eiendomsdirektør
Mob: 95 08 95 75 
kathrine.tilrem@sektor.no

Buskerud Storsenter og Oasen

Oddbjørn Oland
Eiendomssjef
Mob: 47 64 08 90
oddbjorn.oland@sektor.no

Stadionparken, Torvbyen 
og Kolbotn torg

Therese Bull-Engelstad
Markedskonsulent
Mob: 99 02 22 78
therese.bull-engelstad@sektor.no

Morten Klerck-Nilsen
Eiendomssjef
Mob: 90 03 49 73
morten.klerck-nilssen@sektor.no

Magasinet Drammen, Torget Vest
og Halden Storsenter

Arild Kildal Olsen
Eiendomssjef
Mob: 47 46 44 54
arild.olsen@sektor.no

Heiane Storsenter og Markedet

Anne Lene Falch
Salgssjef
Mob: 90 20 22 15 
anne.lene.falch@sektor.no

Eirik Thrygg
Adm. dir
Mob: 91 39 30 98
eirik.thrygg@sektor.no

Helle Rambø
Salgskonsulent
Mob: 97 06 45 56
helle.rambo@sektor.no

KONTAKTPERSONER

Terje Gulbrandsen
Kommunikasjonssjef
Mob: 95 29 85 06
terje.gulbrandsen@sektor.no

Ingeborg Tveit
Utleie- og koordineringssjef
Mob: 47 24 07 37
ingeborg.tveit@sektor.no

NAF-Huset, Glasshuspassasjen 
og Lade 

Kenneth Olsen
Markedssjef
Mob: 95 02 92 30
kenneth.olsen@sektor.no

Sektor Gruppen • Drammensveien 145 A, 0277 Oslo, postboks 164 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: +47 23 28 27 00 • sektor.no • Følg oss på facebook:        Sektorgruppen

-KORTESTE VEI FRA 
REKLAME TIL KJØP

SEKTOR.NO/SEKTOR-MEDIA


