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Lover veldig godt drikkevann i Orkdal

Orkdal kommune har nylig 
satt i drift det nye grunnvanns-
anlegget på Doroøya ved 
Gangåsvatnet. Arkivbilde

Når testperioden er over, blir grunnvann den permanente 
vannforsyningen for Orkdal.
ØYVIND BROSTRØM

oyvind.brostrom@avisa-st.no 926 86 333

Orkdal kommune har nylig satt i 
drift det nye grunnvannsanleg-
get på Doroøya ved 
Gangåsvatnet.

«Når prøveperioden med tilhø-
rende rengjøring og spyling av 
nettet er over om et par uker, får 
vi vann så godt som aldri før», 

skriver kommunen på sine egne 
nettsider.

Anlegget er nå inne i en 
prøveperiode, og rengjøring og 
spyling av nettet fører til at 
vannkvaliteten kan variere noe 
en periode fremover.

«Når situasjonen stabiliserer 

seg, vil kvaliteten av drikkevann 
for Orkdals befolkning forbed-
res vesentlig», står det på nettsi-
den.

Prøveperioden antas å vare i et 
par uker framover. Men når den 
er over, blir grunnvann den nye, 

«Rema-Roy»
blir «Oti-Roy»
Roy Egil Johansen har 
takket ja til jobben som 
senterleder ved 
Oti-sentret. – Nå skal jeg 
gjøre meg kjent med 
godføttene på Oti, sier 
Johansen.
CATHARINA MORKEN

catharina.morken@avisa-st.no 928 30 284

– Dette blir bra! Jeg gleder meg, sa B Youngs Tone Berge da hun i går kveld møtte den kommende senterlederen.

Det var rundt 30 søkere til job-
ben som senterleder ved Oti, og 
det var Roy Egil Johansen som 
ble valgt ut.

Johansen kommer opprinnelig 
fra Trondheim, men har i mange 
år vært bosatt sammen med 
familien sin på Orkanger.

Bygde opp Rema
På «bygda» går Johansen fort-
satt under navnet «Rema-Roy».

– Jeg har fått mange kommen-
tarer på det i dag, og jeg har alle-
rede fått nytt navn; «Oti-Roy», 
smiler den nye senterlederen.

Roy Egil Johansen var nemlig 
den som bygget opp Rema 1000 
på Orkanger. Butikken ble eta-
blert der Bunnpris ligger i dag, 
og Johansen drev den i 15 år. De 
siste årene var han med på å leg-
ge til rette for flyttingen til 
Bårdshaug, der butikken ligger i 
dag.

Slipper pendling
De siste drøye fem årene har han 
jobbet som salgssjef i Retura 
Sør-Trøndelag. En jobb han har 
stortrivdes i. Det var derfor ikke 
bare enkelt da han for halvannen 
uke siden fikk tilbud om 
senterlederjobben ved Oti.

– Jeg har en fantastisk arbeids-
plass med gode kolleger, og det 
er nettopp det som har gjort 
valget litt vanskelig, medgir han.

Fristelsen til å ta fatt på en 
spennende og utfordrende jobb, 
som i tillegg innebærer at han 
slipper dagpendlingen, ble like-
vel så stor at han mandag denne 

uka skrev under kontrakten som 
gjør ham til senterleder.

Bedriftskultur
Johansen skal etter planen tiltre 
1. februar, men han har allerede 
gjort seg mange tanker om sin 
rolle som senterleder – og om 
hvordan Oti kan utvikles videre. 
For ham sitter den viktigste res-
sursen i senterets ansatte.

– Det som gjør Oti til et godt 
kjøpesenter, koker ned til én 
ting: menneskene som jobber 
der. Jeg kjenner lite til 
godføttene til disse menneskene 
og hvem de er, og det må jeg 
finne ut av. Min rolle blir å være 
en koordinator, forsterke det 
positive og bygge opp og for-
sterke en positiv bedriftskultur.

Trygghet
Oti har så langt sakket akterut i 
kampen med Amfi om nye kun-
der. Begge sentrene har store ut-
byggingsplaner. Amfi er godt i 
gang, mens det er uklart hva som 
vil skje på Oti-sentret.

Johansen mener det er viktig at 
dagens leietakere på Oti føler 
trygghet, og han ønsker derfor å 
ha en åpen kommunikasjon med 
dem om hva som skjer framover. 
Men han understreker samtidig 
at det å være størst ikke er det 
eneste saliggjørende.

Skal prate varmt
– Mitt fokus vil ikke være at Oti 
skal være det senteret med størst 
antall kvadratmeter. Men kunder 
som kommer til Oti, skal bli 

møtt av hyggelige folk. Folk 
skal prate varmt om Oti-sentret. 
For å oppnå det må man be-
gynne innom husets fire vegger. 
Alle skal bli sett og anerkjent, og 
derigjennom skal de føle seg 
trygge og få lyst til å overstige 
kundenes forventninger. Vi skal 
ha en kultur der vi vil hverandre 
vel, og det skal kundene merke, 
sier Johansen som synes det er 
veldig positivt at Amfi satser så 
mye som de gjør.

Glad for Amfi-satsing
Tidligere i høst kom Lars Lø-
seth, som er leder i Amfi drift, 
med en invitasjon til Oti og 
andre handelsaktører i Orkdal 
om å gå sammen om å markeds-
føre Orkanger som handelssted.

Dette er en tenking Johansen 
har stor sans for, og han tar vel 
imot invitasjonen fra Løseth.

– Konkurranse er kjempesunt. 
Amfi vil framstå som et fantast-
isk flott kjøpesenter når det 
åpner om et år, og den vold-
somme satsingen gleder meg. 
Og jeg skal gjerne samarbeide 
med Eva Johansen på Amfi. Hun 
er en smilende og glad senter-
leder som gjør en kjempejobb. 
Og jeg har stor tro på at vi kan 
gjøre Orkanger enda sterkere 
som handelssted om vi samar-
beider om å trekke til oss kunde-
ne. Og det er ingen motsetning 
mellom dette og det som er min 
jobb: nemlig å ha fokus på 
Oti-sentret.


