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En Nordisk kjempe
Det føles fortsatt ut som veldig kort tid siden vi gikk ut med nyheten
om at Sektor Gruppen er blitt en del av Citycon, noe som for oss er
både en stor og en god nyhet.
Det er en stor nyhet fordi vi nå blir en betydelig del av Nordens største
og Europas tredje største børsnoterte kjøpesenteraktør. Vi tar med
andre ord steget fra Tippeligaen til Champions league, og vi gjør
det med et veldig spennende lag. Med den finansielle styrke som
også Citycon representerer, fortsetter alle våre utviklingsprosjekter
med uforminsket styrke. Samtidig styrker vi vår posisjon overfor
internasjonale aktører på leiemarkedet, som ofte ser på Norden
som ett marked. I kjøpesenterbransjen teller fortsatt størrelsen.
Derfor er dette også en god nyhet.
Vi har blitt kjøpt for en betydelige sum penger fordi våre kjøpesentre
er vurdert som svært attraktive, og fordi vi har det jeg mener er Norges
beste kjøpesenterteam til å forvalte, utvikle og marekdsføre disse.
Du kan lese mer om både våre forventinger og Citycon i denne
utgaven av Sektornytt.
Prosjektene våre ruller på for fullt, og på Stovner har vi kommet
godt i gang med grunnarbeidene til det som blir et nytt tilbygg. Hele
4 000 kvm skal bygges og vi skal oppgradere senteret innvendig.
Dette er et utviklingsprosjekt som Stovner senter virkelig fortjener
og trenger, for potensialet er stort i en bydel med svært mange
mennesker. På Buskerud tar det også form der både Rusta og
Byggmax har åpnet storhandel. I løpet av høsten står også Storbyen
i Sarpsborg og Kilden i Stavanger klare.
Det gleder meg å se hvordan samarbeidet mellom stadig flere kjeder
og Sektor Media skaper resultater i form av økt butikkomsetning.
Det burde neste være en selvfølge å benytte seg av Sektor Media
i forbindelse med butikkåpninger, noe Boys of Europe gjorde med
suksess da de nylig åpnet på Kolbotn torg.
Fordi det nettopp dette det handler om, økt kundetrafikk som
omsettes til salg.
Fra alle oss i Sektor Gruppen ønsker vi deg en riktig god sommer.
Med vennlig hilsen
Eirik Thrygg
Adm.dir
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- SKAL VÆRE
DER FOLK ER

En sammenfallende porteføljestrategi, ambisjoner om fortsatt vekst og en organisasjon
som har levert resultater over lang tid, dannet grunnlaget for at Sektor Gruppen nå er
en del av Nordens største kjøpesenteraktør.
- Lokalsamfunnet er et av de viktigste elementene i vår
filosofi. Vi ønsker å være en del av lokalsamfunnet. Vi ønsker
å bidra. Vi forstår at byen trenger oss. Og at vi trenger byen.
Dette beskriver filosofien til selskapet på en god måte. Det
er her vi fant vår ultimate match med Sektor Gruppen, som
langt på vei deler den samme filosofien i sin utvikling av
kjøpesentre, sier adm.dir i Citycon Marcel Kokkeel.
- Ja, vi deler så absolutt den filosofien sier adm.dir i Sektor
Gruppen Eirik Thrygg. Vi har brukt ordet livsløpsarena om
våre optimale kjøpesentre for vi har som ambisjon at våre
sentre skal kunne være det stedet hvor de kan få dekket
alle sine behov. Våre sentre skal være livsløpsarenaer der
forbrukerne skal kunne dekke alle sine behov.
- Kjøpesentre er i dag våre best etablerte møteplasser, og vi
er svært opptatt av at sentrene skal spille på lag med sine
omgivelser og fungere som en motor for øvrig handel og
aktivitet rundt oss, sier adm.dir i Sektor Gruppen Eirik Thrygg.

Dagligvare-anker
- Nøkkelordet her er «urbant». Vi ønsker å være til stede
der folk befinner seg – der de bor og jobber. Vi tror ikke
på enorme kjøpesentre langt utenfor bygrensene. De er
et avsluttet kapittel. Vi mener det er viktig å være nær
folk – både i sjel og sinn og der de ferdes. Lokalsamfunnet
er derfor et av de viktigste elementene i vår filosofi, sier
Marcel Kokkeel.
Daglig er et annet viktig ord for Citycon. Dagligvarebutikker
spiller en viktig rolle, og uansett hva som skjer med
detaljhandel på nett, så vil dette vokse.
- Folk vil fortsatt ha et behov for å spise, uavhengig av hva
som skjer med økonomien. De må ha mat på bordet. Vi ønsker
å legge til rette for at man kan møte venner på kjøpesenteret
og besøke kafeer og restauranter, dagligvarebutikker,
apoteker og andre elementære ting, sier han

Offentlig transport spiller en viktig rolle i den urbane
sammenhengen. Fokuset på offentlig transport er i kraftig
vekst over hele verden. Dette gjelder også i Norden.

Tror på fornying av sentrene
Vekst og utvikling har stått har stått i sentrum for Sektors
arbeid de senere årene. Sektor har en grunnleggende tro på
at alle sentre må fornyes, bygges om og omprogrammeres
fra tid til annen.
- Vi er storfornøyd med å bli en del av et Nordisk selskap som
har mye erfaring med eiendomsforvaltning innen detaljhandel,
samt en langsiktig visjon og investeringshorisont. Å integrere
Citycons brede erfaring, finansielle styrke og sterke ledelse
med vårt Sektor-team, vil gi optimale vilkår for videre vekst
og utvikling, sier Eirik Thrygg.

Skaper livlig handel
Privat konsum har endret seg drastisk de siste årene. De
fleste av oss bruker mer tid og penger på helse, trening,
velvære, og restaurantbesøk enn før.

“

- Vår visjon er at «vi skal skape markedsplasser som bidrar
til et levende samfunn». En visjon om å skape synergier med
våre omgivelser, litt mer enn bygge kjøpesenter og tjene
penger. Og vi skal ikke bare skape handel, vi skaper livlig
handel! Vi er fortsatt like opptatt av at kundene kommer,
trives og legger igjen mye penger, sier han.

Vi er storfornøyd med å bli en
del av et Nordisk selskap som
har mye erfaring.
Eirik Thrygg

Eksempelet Oasen
Thrygg trekker frem Oasen i Bergen som ett godt eksempel
på hva han mener er et komplett bydelssenter – en
Livsløpsarena – med 60 butikker og bibliotek, legesenter,
fysioterapi, tannlegesenter, treningssenter og kontorer.

-Dette er trender Sektor har tatt tak i med vår tankegang om
sentrene som livsløpsarenaer. Vi forsøker å tilby alle de varer,
opplevelser og tjenester våre kunder ønsker og behøver til
enhver tid – gjennom hele uken, gjennom hele livet.

-Senteret er omkranset av boliger, kontorer skoler og
idrettshaller, og med god offentlig kommunikasjon. Vi har
også bygget ett nytt flott utvendig torg hvor vi har lagt fokus
på servering og aktiviteter både ut og inne. To store flotte
dagligvarebutikker er på plass. I tillegg er Jula og Elkjøp
på plass med sine varehus inne i kjøpesenteret, sier han.

Dette innebærer at det nå snakkes om totalmiks og ikke
bare butikkmiks når Sektor programmerer sine kjøpesentre.
Dette vil skape økt kundelojalitet, økt kundetrafikk, og økt
omsetning og inntjening over tid, mener Thrygg.

Sektor jobber etter de samme prinsippene i sine pågående
utviklingsprosjekter, med gode tilbud innenfor helse, service
og ulike tjenester, kombinert med sterk butikkmiks, og
attraktive dagligvarebutikker.

-Stovner senter og Kilden i Stavanger vil være gode
eksempler på dette når de står ferdig i løpet av inneværende
år, sier Thrygg.
Det dreier seg om mye mer enn bare shopping.
Helseinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, treningssentre
og kinoer er også på plass i Citycons kjøpesentre. Der finnes
også biblioteker, politistasjoner og jobbsentre.
- Alt dette er med på å bidra til en jevn kundestrøm, og
det er her detaljsalget starter: med kundestrømmer. Dette
er filosofien vi følger – både i Norden og i Baltikum, sier
Marcel Kokkeel.
Marcel Kokkeel pleier å si «vi eier det vi forvalter, og vi
forvalter det vi eier».
-Og det er nettopp det vi gjør. Vi ønsker å ha kontroll over
kontantstrømmene. Og vi vil forvalte kjøpesentrene selv.
Det er noe vi ikke outsourcer, sier Kokkeel.
Når det gjelder ekspansjoner og oppussinger, har Citycon
kunnskapen og de finansielle musklene til å gjøre dette selv.
- Det fine med dette, er at man får bedre kontroll. Man kan
kontrollere kvaliteten – både i dag og i fremtiden.
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TEMA: GRØNT LEDERSKAP
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FRA TIPPELIGAEN TIL CHAMPIONS LEAGUE
Citycon blir etter kjøpet av Sektor Gruppen Nordens største kjøpesenterspesialist.

Citycon er i dag den største kjøpesentereieren i Finland
og Estland og blant markedslederne i Sverige. 21 av de
35 sentrene utenfor Norge ligger i Finland, 10 i Sverige, 3
i Estland og 1 i Danmark.

Sveriges største restauranttorg med et 20-talls restauranter
ligger også i Kista Galleria. Butikkene er en blanding av
høykvalitets motebutikker, små lokale forhandlere og store
veletablerte butikkjeder.

Citycon-senteret Kista Galleria i Stockholm er en historie
for seg selv. Det er et av de største i Sverige med 180
butikker og restauranter, Stockholms nest største kino
med 11 saler, 2000m2 bowlinghall med 12 baner og 400
sitteplasser, Europas mest moderne gokartbane, foruten
et omfattende servicetilbud.

Citycons oppkjøp av Sektor Gruppen gjør den til den tredje
største operatøren i Europa. Citycon kjøper Sektor Gruppen
for ca. 1,5 milliarder euro og eier med det 55 kjøpesentre
i Norden og Estland.

Det totale antallet besøkende øker fra 150 millioner til
over 200 millioner, og antall kvadratmeter tilgjengelig for
utleie øker fra 1 million til 1,4 millioner.
Sektor Gruppen har i tillegg forvaltning for minoritetseide,
deleide og eksterne sentre, tilsammen 14.

Det ligger en langsiktig strategi og mye arbeid bak resultatene som presenteres i
Sektor Gruppens Miljørapport for 2014.
- Som kjøpesenteraktør vet vi at vi har et spesialt ansvar
for den ytre påvirkning vi gjør. Gjennom vårt miljøarbeid,
det vi kaller Grønt Lederskap ligger det en grunnfilosofi
om kontinuerlig forbedring og det å hele tiden ta nye steg
for å redusere vår miljøpåvirkning, sier teknisk direktør
Bill Engeness.
I Sektor Gruppen er Grønt Lederskap satt i system og
arbeidet måles kvartalsvis for hvert senter.
– Det at vi har fokus på målingene synliggjør alt det
fantastiske arbeidet som gjøres, og resultatene skaper et
engasjement i vår driftsorganisasjon som er helt avgjørende
for at vi skal lykkes. Vi vet at miljøsertifiserte bygg blir mer
attraktive og får en høyere verdi med lavere driftskostnader.
Det gir gode vilkår for leietakere, sier Engeness.

Kremmertorget var først ute i Norge med å klassifiseres
som BREEAM-Nor In Use senter. Nå er ytterligere ni sentre
klare for sertifisering.
- Vi har holdt et høyt tempo i kartleggingsarbeidet vårt og
vært litt utålmodige med å komme skikkelig i gang med
BREEAM-NOR In Use. Det har ikke manglet på engasjement
fra vårt driftspersonell rundt om i landet og vi ser mange
muligheter for miljøbesparelser ved å jobbe med et system
som BREEAM-NOR In Use, sier teknisk sjef Calle Evenrud.
Gå inn på sektor.no/csr for å lese Miljørapporten 2014 og
se film om Grønt Lederskap.

På kort tid har hele driftsorganisasjonen i Sektor Gruppen
vært igjennom den nødvendige kursing med eksamen
for å kunne jobbe med BREEAM-NOR In use. Parallelt har
Sektor Gruppen satt i gang nok et ENØK prosjekt med
støtte fra ENOVA.
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TEMA: PROSJEKTER

NÅ BEGYNNER UTVIDELSEN OG OPPUSSINGEN AV DET
SOM ER ET AV HOVEDSTADENS STØRSTE KJØPESENTRE.
Stovner Senter ble åpnet i 1975. Siden den gang har kjøpesenteret vært igjennom flere ombygginger, der sist gang var i
1998. Nå er på det igjen på tide at vi fornyer oss. Kjøpesenteret skal vokse og få plass til enda flere butikker og spisesteder.
Vi bygger hele 4500 nye kvadratmeter!

Shoppingen blir enda bedre
-Det nye senteret får totalt opp mot 120 butikker
og spisesteder. Det betyr mange nye og spennende
aktører som kan krydre det hele, sier eiendomssjef
Andre Gaden. Butikkmiksen kommer til å bli så
komplett som mulig, og vi vil garantert åpne dørene
til kjente kjeder og merker som dere har savnet i
Groruddalen. Vi håper også å få inn noen navn fra
utlandet som kanskje enda ikke finnes i Norge. I
tillegg ønsker vi oss noen små, spennende aktører
som kan krydre det hele.
Mat for mange ganer
Tilbudet av serveringssteder skal økes og flere nye
konsepter er ønsket til Stovner. Eiendomssjef Morten
Kreutz har fått ansvaret med å sette sammen et
mangfoldig serveingstilbud.
6 SEKTORNYTT • SOMMER 2015

-Bra spisesteder er også viktig. Det blir gode
serveringskonsepter for kjapp mat når du er i
farta, og hyggelige restauranter som kan ha lengre
åpningstider og egen inngang, sier Kreutz.
Et bydels-ikon
I et markedsområde som samler folk fra hele verden
mener vi det ligger mange spennende muligheter.
Stovner Senter fremstår i dag nærmest som et
bydels-ikon lengst nord i Groruddalen. Senteret har
vært og er et naturlig sentrum for befolkningen i
nærområdet. Det er her kollektivtrafikken har sitt
knutepunkt, det er her kulturtilbud alltid har vært
tilgjengelig, det er her bydelsadministrasjonen
holder til og det er her befolkningen handler og
ikke minst møtes. Derfor er Stovner Senter også
viktig for veldig mange.

Nytt både inne og ute
- Vi får ikke bare nye butikker. Hele kjøpesenteret
skal oppgraderes og moderniseres. Fasadene får
en facelift. Innvendig etablerer vi flere torg som vil
bidra til å skape en hyggelig atmosfære og naturlige
oppholdsplasser. Det blir to nye etasjer over det som
i dag er senterets varemottak, og i tilknytning til
denne delen av senteret skal det også bygges en
ny hovedinngang, sier Gaden

utenfor dørene. Parken vil bli et samlingspunkt
med mange aktivitets- og rekreasjonsmuligheter.
Fortsatt god på parkering
I forbindelse med etableringen av Linjeparken på
utsiden av senteret, skal veien legges om, noe som vil
gi en ny inn- og utkjøring til parkeringshuset. Stovner
Senter er kjent for sine gode parkeringsfasiliteter,
det skal ivaretas. Den nye inn- og utkjøringen vil
være med på å bedre infrastrukturen rundt senteret.

Groruddalssatsingen
Det bygges en bred og flott gang- og sykkelbane med
anslutning til senteret. Det kommer bussholdeplass
rett utenfor den nye inngangen, sammen med et
helt nytt torg. Den nye parken har fått navnet
Linjeparken og er en del av groruddalssatsingen,
noe som betyr at senteret vil ha en flott park rett
SEKTORNYTT • SOMMER 2015
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TEMA: SEKTOR MEDIA

WEBROOMING OG PICK UP

Det mangler nok noen gode norske ord for å forklare en økende kundeadferd som kommer i kjølvannet av den
digitale tidsalderen. I USA har King Retail Solutions gjort en undersøkelse blant amerikanske forbrukere hva
gjelder tendensen “shop online and pick up in store”. Og hele 8 av 10 Internett handlere finner dette interessant.
Det er dessuten flere menn enn kvinner som finner det attraktivt å henter varer de har kjøpt på nett i butikken.

Kjededirektør Erik Langmoen, Boy of Europe

ÅPNINGSKAMPANJE MED F UTT I

Da Boys of Europe åpnet butikk på Kolbotn torg i mai tok de verktøykassa
til Sektor Media i bruk for å få maksimal oppmerksom på senteret i to fulle
uker. – Lokal markedsføring og godt samarbeid med senteret er viktig for
oss, sier kjededirektør Erik Langmoen.
Voice har fått opp etableringstempoet på Boys of Europe.
Kleskjeden har som mål å treffe mange norske menn mellom
20 og 45 år, og kundene skal sitte igjen med inntrykk av at
hos Boys of Europe finner de alt hva de trenger.

Tok alle flatene
-Vi har et allsidig konsept, og da synes vi det er viktig at
butikkonseptet er tydelig. Å ha en butikk på et senter som
skiller seg ut er bra. Kolbotn er perfekt i så måte, sier Erik
Langmoen om valget av beliggenhet.
Under åpningskampanjen på Kolbotn torg ble Banner & Boards
i senteret og i parkeringsanlegget tatt grundig i bruk. Totalt
11 flater gjennom Sektor Media sendte ut budskap om åpning
av butikken og knallgode åpningstilbud. Budskapet ble også
lagt ut på senterets nettside, og reklame for nyåpningen
rullet selvfølgelig også på senterets digitale skjermer som
nå rulles ut alle Sektor sentre i samarbeid med JCDecaux.
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- Den pakken vi kjøpte var litt «all in», sier Langmoen. - Vi
tok alle de flatene vi kunne ta. Det å være ekstremt synlig
er bedre enn å være litt synlig. Når vi først gjør det, gjør vi
det ordentlig. Vi brukte også lokalavisen, og sammen ga
det fullt trykk, sier Langmoen.

Lokalt samarbeid er best
Butikken åpnet noen dager i forkant av kampanjen, som ble
startet opp i forbindelse med den offisielle åpningen fredag
9. mai. Valget av Sektor Media henger mye sammen med
kjedens syn på butikkens og senterets plass i det lokale
markedet. Boys of Europe bruker lite riksdekkende medier.
- Vi ser at det som blir viktigere fremover å være en lokal
driver og å samarbeide med senteret man ligger i. Vi er
ikke så nasjonalt fokusert og henter mer inn på en lokal
tilpasning av markedsføringen vår. Det er bedre å samarbeide
om å få kunder inn i senter og butikk enn å gjøre det selv,
sier Langmoen, som synes sentrene har blitt mye bedre til
dette nå enn før.

Fant gode løsninger

Der butikksjefen er aktiv og i god dialog med senterkontoret
fungerer det best, mener Langmoen.
- Det er ikke alltid administrasjonen som skal snakke med
senteret, men butikkene selv lokalt. Vi ønsker denne typen
dialog mellom butikk og senter for å finne gode løsninger.
Grunnen til at vi hoppet på løsningen til Sektor Media var
også at vi fikk et godt tilbud. Vi gjør slikt når får vi gode
dealer, til en kostnad som er mulig å få til. Det er ikke alle
sentre som ser at det er viktig å løfte sammen. Kolbotn
torg var proaktive i forhold til å finne en løsning, sier han.
Langmoen er fornøyd med effekten av innledningskampanjen
på Kolbotn torg. Den var bra til åpningsuken og virket etter
hensikten.
-Men det er jo snakk om en kortsiktig investering. Det som
alltid er utfordrende etterpå er å øke top of mind. Da må også
vi finne andre kanaler. Vi initierer mye i butikken. Alle skal
oppleve i 2015 at Voice-butikken er den beste på senteret,
da må vi også ha de beste menneskene i butikkene, sier han.

Når folk i kjøpemodus
Salgssjef Anne Lene Falch i Sektor Media mener ingen andre
medier har kortere vei fra reklame til kjøp, enn hva Sektor
Media kan tilby. Hun anbefaler kanalen ved nyåpning for å
gjøre folk oppmerksom om at det er en ny butikk på senteret.

- Både ved nyåpninger og ellers har vi gode resultater ved bruk
av Banner & Boards. Vi har hatt flere kampanjer i forbindelse
med nyåpninger, med fantastiske resultater. Det er ikke
bare omsetningen som gleder, men kjennskapen til den
nye butikken på senteret går også i taket, bokstaveligtalt.
Nylig hadde vi også en vellykket innledningskampanje
for Outland på Torvbyen. Det vi ser er at Sektor Media er
helt unikt for å nå ut lokalt med budskapet ditt der folk er i
kjøpemodus, sier hun.

- Dette kan nok skyldes varegruppene de handler, menn topper statistikken hva gjelder elektronikk, og kvinner
kjøper mest klær. Den eldre aldersgruppen er mest positive til å oppsøke butikkene, og det gjelder også de med
barn, og det er jo også de kundegrupper vi har flest av også i våre kjøpesentre. Så hvis denne tendensen også
utvikler seg i Norden, understreker det viktigheten av å bygge bro
fra nettet til kjøpesenteret med gode muligheter for pick-up enten
i butikkene eller på felles hentepunkter, sier markedsdirektør
Marianne Mazarino Håkonsen.
Her har kjøpesentrene en god anledning til å knytte kontakt med
kunder, gjennom kundeklubber og andre lojalitetsbyggende
aktiviteter.
- Har vi først fått kundene til senteret og inn i butikken, ja
da har vi alle muligheter for mersalg. Det viser også Next
Level programmet på Sektor sentre. Dermed har et større
potensiale til omsetningsvekst fremover enn hva gårsdagens
omsetningsrapport forteller oss, sier Håkonsen.
Showrooming er et begrep som har vært mye brukt de siste
årene for å tegne et bilde av hvordan kunder bruker butikken
som prøverom før de kjøper på nett. En amerikanskundersøkelse
i regi av Merchant Warehouse viser at 60 prosent av de spurte
sier de har showroomet. Hele 90 prosent sier derimot at de
webroomer, altså at de gjør undersøkelser på nett, men oppsøker
den fysiske butikken for å gjøre kjøpet.
Under et foredrag i regi av Euro Business School nylig sa Kai
Gulbrandsen, adm dir i Princess-Gruppen, at netthandelen er
en gavepakke, “en gave fra oven” til de fysiske butikkene, fordi
folk fremover også i større grad vil bruke nettet til å orientere
seg, men komme i butikken for å kjøpe!
SEKTORNYTT • SOMMER 2015

9
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»
a
r
o
n
s
«
r
e
v
Sagde o
NYHETER

MMEN
YAVISA DRA
3. juni 2015 B

Mange nye butikker har kommet til og enda flere er underveis i Sektor-sentrene. På Buskerud har et omfattende utviklingsprosjekt
gitt plass til flere storhandelskonsepter, der både Byggmax og Rusta nå har åpnet dørene. I Sarpsborg har Clas Ohlson
flyttet inn i den nye delen av Storbyen, som står helt ferdig i oktober. Boys of Europe åpnet med brask og bram på Kolbotn
torg nylig. Her er listen over butikker som snart åpner dørene på et Sektor-senter:
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Den svenske varehuskjeden
Rusta gjør sitt inntog i Norge.
Og onsdag morgen ble den sjuende butikken i landet åpnet,
nærmere bestemt i Krokstadelva. Rundt 500 personer hadde
stilt seg opp i kø utenfor den
2.200 kvadratmeter store butikken, men de ivrigste var
Anne Linn Hjelme fra Krokstadelva og venninnen Pia.
– Vi kom hit kl. 22.30 i går
kveld, og har ligget i telt i natt,
sier Hjelme.

Administrerende direktør for
Rusta i Norge Thomas Erlandsen er fornøyd med den store
responsen.
– Det er utrolig gøy. Og vi
skjønte at åpningen av Rusta
her i Krokstadelva ville skape
stort engasjement da vi så antallet som søkte på jobb her,
sier Erlandsen.
Rusta i Krokstadelva har et
20-talls ulike stillingsstørrelser,
og butikken tilbyr et bredt varespekter innen hjem og fritid.
Norge er første utenlandsmarked Rusta velger å etablere seg

3,7 milliarder
– Rusta er godt etablert i Sverige siden den første butikken
åpnet i 1986. Per dags dato er
det 77 butikker spredt over hele
landet, og i fjor omsattes det for
3,7 milliarder kroner, sier Erlandsen.

■ Har 77 butikker i Sverige.
■ Åpnet første butikk i Norge i

oktober.

■ Butikken på Krokstad senter

er den sjuende i landet.

■ Omsatt for 3,7 milliarder

kroner i Sverige i fjor.

■ Selger alt fra innredning til

hjemmet, forbrukerartikler,
fritidsartikler, «DIY» og
sesongtilknyttede produkter.

■ Butikken i Krokstadelva er på

hele 2.200 kvadratmeter.

tidlig utE: Anne Linn Hjelme
fra Krokstadelva fikk klippe
snoren siden hun var kunde nr. 1.
Foto: Johnny VaEt nordskog

GARASJEPORTER

–30%
rabatt

- vi ordner det!

Ring oss på
tlf: 911 50 200
www.fasadeprodukter.no
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rusta
■ Ble etablert i Sverige i 1986.
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t. To Asker-kvin
ner
utvider sitt høy
pro
klesrike. Den sist fil
e
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nå unge
mellom 10 og
16.

D

Lene ebbestad

på, og gjennom høsten i fjor åpnet hele fem varehus dørene
for kjøpelystne nordmenn. En
av dem som også hadde tatt turen, var Tonje Kristoffersen.
– Jeg kom hit rett før kl. 08.00
i dag, og da var jeg nummer 27 i
køen, forteller hun.
– Jeg synes det er veldig bra at
vi har fått Rusta hit til Eiker. Jeg
har handlet hos Rusta i Sverige,
og liker butikken veldig godt,
legger Kristoffersen til.
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Dermed var det hun som fikk
den store æren av å klippe snoren og erklære Rusta for åpen
sammen med varehussjef Morten Fjeld.

lene.ebbestad@eikerbladet.no
975 95 759

forbruksvarer
ƔMedisinske
ƔEmballasje
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Ɣ.RQWRU±RJGDWD
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De ivrigste møtte opp
kvelden før, og sov i
telt utenfor Krokstad
senter.

MARKISER•SCREEN

–35%

Inntil

rabatt

Ring oss på
tlf: 911 50 200
www.fasadeprodukter.no

MAIKAMPANJE FRA NG
5% RABATT

• Spyling av tette rør
• Rengjøring av gårdskummer
Bestiller du innen 31.05.2015, vil du få 5% rabatt på
utførelse av tjenesten og avfallet.
Oppgi kampanjekode «Mai 2015».
Besøk vår nye nettside www.ngn.no eller ring 09600/09700

gaupen.no
Priser er veil., inkl. mva. Hest – Skaphengere er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme.

Drammen, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . 03 520
Drammen, Oppretterkompaniet - 32 82 83 75
Hokksund, Felleskjøpet Eiker Mølle . . 03 520
Kongsberg, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . 03 520
Lierskogen, Star Motor A/S . . . . . 67 57 37 27
Modum, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . 03 520
Numedal, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . 03 520
Åmot, Wold og Borgersen . . . . . . 32 78 48 44

NYÅPNINGER

VARE

fra 5 995,-

BÅT

fra 7 995,-

YRKES

fra 15 895,-

SKAP

fra 24 595,-

HEST

fra 34 495,-

BILTRANSPORT

fra 29 995,-

MASKIN

fra 31 595,-

• Buskerud: Kid åpner i juni
• Magasinet: Monki åpner
17. september
• Liertoppen: Skoringen åpner 2. august
• Liertoppen: Asker Treningssenter
åpner ca 1. september
• Linderud: Jernia flytter og
oppgraderer, åpner 22. juni
• Linderud: H&M åpner 15. oktober
• Oasen: Vinmonopolet flytter og
reåpner i 24. juni
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KONTAKTPERSONER

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

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

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

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

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

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

Kilden

Buskerud Storsenter og Oasen

CC Drammen, Herkules
og Liertoppen

Heiane Storsenter og Markedet

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

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

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

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

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

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

Kremmertorget, Strandtorget
og Stovner Senter

Linderud senter

Down Town, Lietorvet
og Trekanten

Stadionparken, Torvbyen
og Kolbotn torg

Storbyen, Holmen og Sjøsiden

Magasinet Drammen, Torget Vest
og Halden Storsenter

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

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

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

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

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

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

City Syd og Tiller Torget

Solsiden, Stopp og Kongssenteret

NAF-Huset, Glasshuspassasjen
og Lade

-KORTESTE VEI FRA
REKLAME TIL KJØP
SEKTOR.NO/SEKTOR-MEDIA
Terje Gulbrandsen
Kommunikasjonssjef
Mob: 95 29 85 06
terje.gulbrandsen@sektor.no

Stine Isaksen
Salgskonsulent
Mob: 90 07 13 25
stine.isaksen@sektor.no

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

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

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

KJØPESENTEROVERSIKT
Buskerud Storsenter
Senterleder: Trond Anke
Tlf. 40 03 88 02
www.buskerudstorsenter.no
CC Drammen
Senterleder:
Torunn Krogh-Jacobsen
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:
Catrine B. Virik
Tlf: 91 31 34 85
www.glasshuspassasjen.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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