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Hopper uti det

– Jeg har fått ta over en fantastisk gjeng med kjempeflinke og positive ansatte, sier butikksjef Marit Nærup Hellem. T.v.: Øystein Holmeng, som er lærling i salgsfaget.

Marit Nærup Hellem er ute i butikken for å gjøre klart til åpninga.

Butikksjef Marit Nærup Hellem kan nesten ikke 
vente hun kan åpne den nye Rema-butikken på Oti 
på torsdag.
MARTE MONA

marte.mona@avisa-st.no 952 52 252

I løpet av de siste dagene har 
den sylferske kjøpmannen leda 
forvandlinga fra ICA stormar-
ked til Rema-butikk på 
Oti-senteret på Orkanger. Butik-
ken blir på 1000 kvadratmeter 
salgsflate, 100 kvadratmeter mer 
enn før. Nå kan kundene snart 
komme.

Tar steget
31-åringen tar steget fra å være 
medarbeider på Rema 1000 ved 
Shell-krysset på Orkanger til å 
bli kjøpmann i sin egen 
Rema-butikk bare noen få hun-
dre meter unna. Hun satser sin 
egen privatøkonomi.

– Jeg liker å hoppe i det. Det er 
ikke alltid jeg får ansvar, men 
jeg tar ansvaret naturlig. Jeg vel-
ger ikke alltid enkleste veg. Men 
jeg har tro på at vi skal klare det, 
sier Marit Nærup Hellem. 
Gjennom sitt eget selskap 
Nærup AS, som er 

franchisetaker hos Rema 1000, 
både eier og leder hun butikken.

Er plass
– Er det rom for en Rema-butikk 
til på Orkanger?

– Ja det er det. Det har vært 
vekst «oppafor hos Arne 
(Storsand, red.mrk.)». Kundene 
ønsker å velge Rema. Det er 
plass for en aktør til. Oti-senteret 
ligger på en fin plass. Det er mye 
industri og boliger rundt, og det 
er en kjempefin idrettsarena som 
er oppgradert, og det er perfekt 
med parkering, skryter Hellem. 
Hun er optimist og har god støtte 
hos både venner og familie, og 
ikke minst de ansatte.

Fantastisk gjeng
– Jeg har fått ta over en fantast-
isk gjeng fra ICA supermarked. 
De er utrolig erfarne og kjempe-
flinke folk som jeg har fått lov å 
remafisere, sier Hellem. Hun 

roser den positive holdninga hun 
er blitt møtt med. Med en «lett 
hjernevask» har de 11 ansatte 
fått inn remafilosofien og 
remakulturen.

– Kunden er øverste sjef. Det 
er aller viktigst, sier Hellem. La-
veste pris og «Det enkle er ofte 
det beste» er andre remapilarer.

Lært av Arne
Sjøl har hun ni års erfaring fra 
Rema 1000 på Orkanger.

– Jeg har lært alt jeg kan om 
butikkdrift og kundebehandling 
av Arne og gjengen, sier 
Hellem. Opplæring på 
Rema-skolen får hun også, og er 
en av de som er utpekt til «ta-
lent» i systemet.

Hyllene begynner å fylles. Det 
blir både kaker og kaffe, trylle-
kunstner og ansiktsmaling for 
ungene på åpningsdagen.

– Jeg gleder meg veldig, jeg 
klarer nesten ikke vente med å 
sette i gang, sier Hellem, som 
bor på Orkanger, er gift og har to 
barn.


