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turids hjørne

rettelse i oslo handel
I novemberutgaven av Oslo Handel blir Bjørn Sølvsberg, leder for Grændsens Skotøimagazin, 
intervjuet i forbindelse med Grensen-prosjektet. I ingressen går det fram at han har vært 
HMS-ansvarlig for over 80 butikker innen Eurosko-kjeden. Dette stemmer ikke, og vi beklager 
feilen. Det riktige er at Sølvsberg har vært butikksjef for Grændsens Skotøimagazin i 27 år, 
samt er gårdsbestyrer for gården hvor forretningen ligger.

Alle bydeler og sentre i den flotte 
byen vår er klare for å gi deg 

julehygge på mange plan. Butikkene 
bugner av spennende varer, og gatene er 
julepyntet. Lysene tennes og atmosfæren 
blir preget av høytid og god stemning. 
Julen og innkjøp av julegaver er en sterk 
tradisjon hos det norske folk. 

I anledning av julen har Oslo Handels-
stands Forening gjennomført en under-
søkelse i Oslo og Akershus, hvor hele 
97% oppgir at de handler julepresanger. 
I årets viktigste måned for handelen 
bruker nordmenn mye penger. Mest går 
til mat og drikke, dernest følger klær, 
radio/tv og sportsutstyr. Vi antar at det i 
Oslo og Akershus omsettes for nærmere 
11,5 - 12 milliarder kroner i forbindelse 
med den såkalte julehandelen. Dette 
er noe mer optimistisk enn hva andre 
prognoser antyder. Grunnlaget er at våre 
medlemmer melder om en høyere vekst 
enn tidligere antatt.  

For første gang har kjøpesentrene i sen-
trum produsert et felles julemagasin. Vi 
håper dette samarbeidet fortsetter siden 
det kommer mange lignende anlednin-

ger som Ski-VM i mars 2010 og 2011, 
og Eurovision Song Contest i mai 2010 
for å nevne noen.

Vi vet det har vært et utfordrende år for 
handelen på grunn av finanskrisen, men 
utsiktene fram mot 2010 virker lysere 
enn på lenge. På vegne av styret i Oslo 
Handelsstands Forening ønsker jeg alle 
medlemmer en riktig god julehandel!

redaktør
Rannveig Mølmen Nergården

redaksjOn
Lars Fredriksen
Morten Fure
Hanne Hassel 
Janne Holtet Westbye

FOrsideFOtO
Hans H. Reinertsen

redaksjOnell desiGn
www.comosi.no

trYkk
07 Aurskog

OPPlaG
1750

neste utGaVe
 Februar 2010

adresse
Karl Johans gate 37 A 
0162 Oslo
Telefon: 22 40 34 40
Telefaks: 22 42 70 31
E-post: admin@ohf.no
www.ohf.no

Redaksjonelt stoff kan sendes 
Oslo Handelsstands Forening  
pr. e-post: admin@ohf.no

desember 2009

t u r i d  w i n d i n g s ta d
Styreleder

God jul og godt 
nytt år, Oslo!



aktuelt

3

aktuelt

3

Hvem er jeg? Rannveig Mølmen Nergården 
er navnet, og fødselsåret er 1982. I slutten 
av oktober begynte jeg å jobbe hos OHF 
med informasjon og kommunikasjon. Det 
vil si at jeg først og fremst har ansvaret for 
innhold og utvikling av hjemmesiden ohf.
no og medlemsmagasinet Oslo Handel. I 
tillegg skal jeg bidra til markedsføringen av 
OHF, samt gjøre annet arbeid som er knyt-
tet til foreningens forskjellige fagområder.

Tidligere arbeidserfaring er et vikariat 
som nettansvarlig ved Oslo City kjøpe-
senter, og nyhets- og magasinjournalist 
i Gudbrandsdølen Dagningen. Før den 

tid har jeg flere år på skolebenken som 
blant annet har ført til en bachelorgrad i 
journalistikk fra Volda og en bachelorgrad 
i humanistiske fag fra Trondheim.

Selv om jeg er oppvokst i Gausdal og 
glad i det rurale, så var jeg storfornøyd 
med å bli Osloborger i fjor høst. De vik-
tigste grunnene for å flytte var å komme 
nærmere venner, ha flere jobbmuligheter 
og smake på storbylivet. Jeg trives veldig 
godt i Oslo og bruker byens tilbud. Fritida 
fylles blant annet med kafébesøk, shop-
ping, trening, nyheter, kino, arrangement, 
dans, langrenn, festligheter, matopplevel-
ser og oppdagelsesturer rundt omkring. 

Jeg ser fram til å jobbe for og med 
OHF, og har spennende arbeidsoppgaver 
framfor meg. Jobben innebærer å holde 
seg oppdatert om handelsstanden og 
formidle saker som har relevans for den, 
samt kommunisere ut hva OHF gjør for 
å tilrettelegge for best mulig handel og 
service i Oslo-området. Dere vet mye om 
hva som skjer i forbindelse med hande-

len. Mail mottas med stor takk og adres-
sen er: rannveig@ohf.no.

Hyggelig å hilse på dere og håper vi sees 
snart! Ha ei grom jul og et sprudlende nytt år!

en kjapp presentasjon om 
meg selv. hvorfor? Fordi 
jeg er nyansatt hos Oslo 
handelsstands Forening og 
gjerne vil bli kjent med dere. 

hils på meg!

Rannveig Mølmen Nergården

Daglig leder av ICEBAR Oslo, Joachim Langebrekke 
Larsen, lener seg inntil et iskaldt barbord

Tiden er nå inne for å gå igjennom butik-
kens rutiner på dette området. Vi vet at 
den beste og viktigste ressursen for å 
forhindre et naskeri/tyveri er de ansatte. 
Husk å gi opplæring til alle, også julevi-
karene. God service er et av de viktigste 
forebyggende tiltakene du kan iverksette. 
Tyvene er ikke like glade for oppmerksom-
het som andre kunder. Gode kassarutiner 
og riktig pengehåndtering er også avgjø-
rende for å forebygge kriminalitet.

OHF har ikke gitt opp sitt arbeid med å 
få fram informasjon om hva som faktisk 
gjøres fra politiet side i naskeri/tyveri 

saker. Det er nå bekreftet at OHF innen 
kort tid vil få mer informasjon fra politiet 
om hva som er gjort i de sakene som er 
behandlet. Vi har fått mange tilbakemel-
dinger på at det svaret den enkelte får 
fra politiet, oppfattes fra anmelder som 
om gjerningsperson går fri. Den juridiske 
svarteksten er ikke alltid lett for anmel-
der å forstå. 

OHF har satt fokus på store mørketall, og 
oppfordret alle til å anmelde alt. Dette 
for å få fram de reelle tallene i politiets 
statistikk. For at handelen igjen skal 
bruke tid og ressurser på naskeri/tyveri- 
anmeldelser, er det viktig at de føler at 
gjerningspersonen faktisk får en reaksjon. 
Det er både tidkrevende og til tider ube-
haglig for en ansatt å ta en tyv og å an-
melde. Men fortsett å anmeld,- politiets 
ressurser prioriteres ut fra statistikken, 
altså hvor mange tyverier som anmeldes.

iCeBar OslO er Norges første isbar, og 
åpnet i Kristian IV’s gate 12 i november. 
Besøkende kjøper billett i butikken og får 
utdelt cape og votter før de beveger seg 
inn i det arktiske barområdet. Ideen er 
hentet fra hotellkjeden Icehotel i Sverige 
og blitt til i samarbeid med Thon Hotels. 
Les mer på www.ohf.no.

naskeri- og tyveriforebygging iskald 
fornøyelseantall naskeri/tyveri fra Oslos 

butikker øker. de «profesjonelle» 
tyvene blir flere og kreativiteten 
hos dem som stjeler er stor. 
desember er en utfordrende 
måned for alle som arbeider i 
butikk. har du og dine ansatte satt 
fokus på tyveri og svinn? 
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– Det kommer til å skje en fantastisk 
utvikling i området, sier Hans Georg 
Helberg, senterdirektør ved ALNA 
Senter, og snakker om bydelen Alna og 
dalstrøket Groruddalen.
– Siden 1985 har utviklingen på 

østsiden av Akerselva vært kolossal 
med mange nye kjøpesentre og varehus, 
Akershus Universitetssykehus, Norges 
Varemesse, Gardermoen, Flytoget og 

Losby Gods for å nevne noe. Myn-
dighetenes videre planer, blant annet 
med Oslopakke 3, vil bety ytterligere 
utvikling og forbedring av vår bydel og 
bransje. Utviklingen kan på sikt, og da 
snakker vi kanskje i 2025, innbefatte at 
Grorudbanen vil krysse dalstrøket og ha 
stoppestasjon på Alnabru. Når den tid 
kommer, så vil arealet på dette senteret 
sannsynligvis kunne dobles sammenlig-
net med i dag.

Arbeidet med å forbedre infrastrukturen, 
forenkle varelogistikken og regulere 
for boligbygging, kommer alle som 
driver med handel i bydelen til gode. 
Det synes Helberg er et stort pluss og 
liker tanken på at IKEA, Smart Club, 
A-Møbler og flere tunge aktører blom-
strer side og side med ALNA Senter.
– Jo, større fluepapir, desto bedre! Sammen 

gjør vi bydelen attraktiv og hjelper hver-
andre med å bli tiltrekkende. Men jeg har 
selvfølelig skarpest fokus på mitt senter. Jeg 

har totalansvaret for verdiskapningen og 
utviklingen av akkurat dette senteret. Likevel 
lønner det seg å se større på det. Jeg sitter 
som formann i Alna næringsforening og er 
interessert i at hele området blir best mulig.

Det er god grunn til å være optimistisk 
med tanke på ALNA Senter si framtid, 
ifølge Helberg. Omsetningen passerte 1 
milliard når han begynte som senter-
direktør i 2000, og siden den gang har 
pengepilen pekt oppover med unntak 
av en svak nedgang i 2008, som kan for-
klares med en kraftig renteoppgang den 
siste halvdelen av året.
– Takk for finanskrisen! Alternativet 

var vedvarende høye renter. Lav rente 
gjør at det brenner i lommebøkene til 
folk flest. Krisen har gitt flertallet mer å 
rutte med, samt indirekte bedt bransjen 
om å skjerpe seg der de kan bedre.

Han tegner og forteller, hele tiden med 
stor innlevelse og godt humør. Entusi-

asme er ingen mangelvare hos Helberg.
– Å være senterdirektør innebærer mye 

ansvar, men like mye hygge. Jeg har 
tenkt å bli gammel her, smiler han, og 
legger til at det er veldig inspirerende 
å arbeide tett sammen med dyktige 
butikkdrivere og ha et profesjonelt eier-

- Lav rente gjør at det brenner i 
lommebøkene til folk flest, smiler 
senterdirektør Hans Georg 
Helberg ved ALNA Senter 
bredt. Han ser først fram til en 
fenomenal julehandel, med tro 
på ni prosent vekst, så venter 
spennende utvikling i nærområdet. 
Helberg er svært optimistisk til 
senterstatusen i årene framover.

Spår stort om framtiden

Dette er et gavetips til mannen. Ei skikkelig skinke!

Senterdirektøren gleder seg til å få i sving på julehandelen.

aktuelt
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apparat i ryggen. Sistnevnte ved navnet Aspelin Ramm 
Gruppen.
– ALNA er et utradisjonelt senter og kunne ikke 

hatt bedre beliggenhet sånn jeg ser det. Vi driver med 
storhandel, og våre gjester kommer bilende nesten uten 
unntak. Her er det få butikker, men til gjengjeld er 
mange av dem størst innenfor sin kjede, forteller Helberg, 
og bruker Skeidar, Biltema og XXL som eksempel. Og 
Gardermoen er forbildet, ikke andre kjøpesentre.
– Jeg skal ha sofa, tenker den typiske kunden som kom-

mer hit. Og når man har handlet et møblement til flere 
tusen kroner, er det sjelden man kjøper en sykkel i tillegg. 
Ser du poenget? Folk har et klart mål. Hadde det ikke 
vært for at handelen var såpass målbevisst og effektiv, så 
ville vi hatt et parkeringsproblem. Det er en grunn til at 
vi ikke har hvilebenker og matstedene er mer «grab and 
go» enn «fine dining», humrer direktøren.

Noe av det siste som har skjedd på senterstammen er 
Serrano’s Bodega. Butikken og spisestedet med spanske 
matvarer åpnet i sommer. Samme periode flyttet Postens 
bedriftssenter ut, noe som ga større plass til HTH kjøk-
ken og rom for innflytteren ARK Bokhandel i oktober.
– Vi er der vi skal være; Norges største faghandelssenter 

innen hus, hjem og fritid. Det er ikke noen navn på 
ønskelista per i dag, og tekstil holder vi oss langt unna 
foreløpig. Vi har fått på plass svingdører, og det neste på 
programmet er å fortsette med glassfasadene, slik at det 
blir mer innsyn. Drømmen er å få bygd ei søyle i midten 
av alle de fire enkeltstående byggene med broer imellom. 
Tenk det da! Hæ? Det hadde vært noe.

Men før alt dette, skal han ønske julehandelen velkommen 
til senteret. Selv håper han å slippe shopping i desember.
– Jeg har glemt å si det, men å handle er det verste jeg vet. 

Som alle andre må jeg ha noe innimellom, og da er det 
raskt inn og ut av butikker. Dersom kona får med meg på 
shopping, så er det som sjåfør og posebærer, ler Helberg.

OhF ønsker velkommen til møte med Oslo Bystyre på 
håndverkeren, Galleriet 1 ½ etg, rosenkrantz’ gate 7

TIRSDAG 12. JANuAR 2010
PrOGram

16.00 Åpning av arrangementet v/ ordfører Fabian stang

16.10 OhiF: Beboerparkering – Prøveprosjekt i utvalgte  
  bydeler. stor belastning for lokalt næringsliv.   
  innledning ved rørleggerfirmaet harry martinsen as

16.25 Bystyret svarer. diskusjon

16.45 nhO Oslo og akershus: Fagutdanningen i Oslo
  innledning ved snekkermester anne-Cathrine hagen

17.00 Bystyret svarer

17.20 Pause. Bevertning i håndverkeren restaurant

18.50 OhF: handelslekkasjen / handelsflukten til akershus 
  ønsker Oslos politikere denne byutviklingen?

19.05 Bystyret svarer

19.25 Ohk: Oslo ungdommens holdning til næringsliv og  
  utdanning

19.40 Bystyret svarer

20.00 Oppsummering og avslutning v/ordfører Fabian stang

arrangører og initiativtagere til møtet er Oslo handelsstands 
Forening, Oslo håndverks- og industriforening, næringslivets 
hovedorganisasjon Oslo og akershus og Oslo handelskam-
mer. Vi må ta forbehold om mindre endringer i programmet, 
se www.ohf.no for oppdateringer i programmet etter hvert.

Lokalet har begrenset med plasser og vi praktiserer «først til 
mølla prinsippet».  Påmeldingsfrist torsdag 7. januar 2010.
Meld deg på: admin@ohf.no eller tlf. 22 40 34 40

52.000 kvm - 15 varehus og serviceenheter 

Ca. 1,8 millarder i omsetning årlig

Ca. 5 millioner besøkende i året

1 100 parkeringsplasser

Åpnet i 1994

senteravis syv ganger i året

86 % av gjestene innenfor en mnd.

jevn handel i ukedagene, topp lørdager

alna senter                        www.alnasenter.no

bedrifter i byen

aktuelt

– få svar fra Oslos politikere!
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Konseptbutikken vil bli ledende innen-
for tekstilselskapet Helly Hansen og har 
som mål å gi kunder en unik interaktiv 
shoppingopplevelse knyttet til merkevaren. 
Nyskapende teknologi, lyd, video og gra-
fiske effekter skal fortelle Helly Hansens 
historie som utstyrsleverandør på en 
annerledes og overraskende måte. I butik-
ken står det værstasjoner som viser været 
på destinasjoner som Aspen og Jotunhei-
men, og i spesialkonstruerte prøverom vil 
kundene få testet varene i det rette miljøet. 

Kundene vil også kunne oppholde seg 
i en interaktiv sone kalt «Helly Hansen 
Experience». Her er poenget å slappe av 
og bruke nettet for å få mer informasjon 

om merkevaren og de forskjellige produk-
tene. I denne sonen kan folk få kjenne på 
og teste ulike materialer og tekstiler som 
brukes, slik at de lærer mer om pusteevne 
og slitestyrke.

Butikken i Karl Johans gate 3 er Helly 
Hansens aller første flaggskip og ligger 
strategisk til i landets mest besøkte hand-
legate.  Det er estimert at butikken vil bli 
passert av hele 18,5 millioner mennesker 
årlig. Denne butikken i Oslo vil bli brukt 
som modell i selskapets planlegging og 
utforming av andre butikker. Det er 
allerede bestemt at en tilsvarende butikk 
skal åpne i Manchester 27. oktober og en 
i Gøteborg i løpet av året.
- Denne butikken gir oss en mulighet til 

å gi alle kunder og besøkende den ekte 
Helly Hansen-opplevelsen. Gjennom å 
ta i bruk innovativ teknologi og en lang 
rekke nye og spennende løsninger, sikter 
vi på å inspirere, glede og involvere våre 
kunder, sier global retail director hos 
Helly Hansen, Peter Castella.

Helly Hansen åpnet 15. oktober 250 kvadratmeter 
konseptbutikk i Karl Johans gate. Butikken byr på en 
sanselig shoppingopplevelse utenom det vanlige.

Helly Hansens nye flaggskip
aktuelt

- Vi gjør om konseptet når det gjelder farger på veggene, 
belysning i lokalet, skilting og andre designelementer fordi 
vi ønsker å friske opp butikkenes utseende og gjøre dem mer 
innbydende. Det skal bli lysere og lettere, forteller Halvor Bing 
Lorentzen, kommunikasjonsleder ved Vinmonopolet, og legger 
til at polet hos House of Oslo i Vika er først ute.

Butikksjef Ebbe Astrup er fornøyd med å lede an.
- Det er mer stilrent og kundene får bedre oversikt når de 
kommer inn i butikken. Tilbakemeldingene har vært mange og 
positive. Skiltene er tydeligere med sølvskrift på svart bakgrunn 
og veggene lysere. Det er gjort mye med å få til en miljøvenn-
lig belysning i lokalet, og at lysene ikke skal avgi varme. Vi tar 
godt vare på vinen, sier Astrup.

Alle de andre avdelingene i Oslo og Norge skal følge etter, og 
endringene blir utført samtidig som butikkene trenger annen 
oppgradering. I starten av februar neste år, skjer det mer nytt 
hos Vinmonopolet i Vika. Da flytter kjedens spesialbutikk, som 
nå holder til på Briskeby, inn.

- Vi har to spesialbutikker i Norge; en i Bergen og en på Bris-
keby i Oslo. Sistnevnte skal flytte ned til vår avdeling hos House 
of Oslo. Den vil inngå i den eksisterende butikken som noe eget, 
blant annet med spesialprodukter og en slags vinkjeller.

Informasjonsskranken skal fremkalle følelsen av en vinkjeller.

Assisterende butikksjef Hans Kristian Mork er 
stolt av den nye butikken.

Vika leder an
Vinmonopolet i Vika reåpnet 16. 
november som første butikk i Norge etter 
kjedens profilendring.
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ransstatistikk
antall GrOVe OG simPle ran Fra handelen i OslO:

mnd/år  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 jan. 13 14   1   4 2 4 5

 feb. 12 22   8   2 6 5 10
 mars   3 13   4   4 6 9 10
 april   5   8   3   5 2 4 3

 mai   7   1   5   8 2 2 2
 juni   4   3   6   2 1 6 6
 juli   6   3   2   4 5 4 5
 aug.   7   6   4   3  2 9 10
 sept.   4   7   1 10  4 4 4
 okt.   2   5   7   5 1 7 5
 nov.   9   8 12   6 7 9
 des.   6   6   9   3  7 11

 totalt 78 96 62 56 45 74 60

7

 mÅnedens hms-tiPs

7

Med månedens HMS tips vil vi bidra til at våre medlemmer har 
et levende HMS-system. Slik kan man forebygge sykdom, skade 
og tap av verdier, samt bidra til å sikre medarbeidere, kunder, 
miljø, drift og materielle verdier og skape økt konkurranseevne. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan OHF 
kan hjelpe deg med  sikkerhet, helse og miljø i din bedrift, ta 
kontakt med Janne på telefon: 22 40 34 40.

1. avfallsforskriften regulerer plikten til 
forhandlere av elektriske elektroniske produkter 
(ee-produkter) å ta imot ee-avfall. 

2. Butikker som selger ee-produkter plikter å ta imot 
ee-avfall. mottatt ee-avfall skal oppbevares til det 
blir hentet av godkjent returselskap. 

3. kunder skal informeres med plakat om at ee-avfall 
ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det 
tas imot vederlagsfritt. 

4. informasjon fra statens forurensningstilsyn om når 
ee-produkter blir avfall må gjennomgås med de 
ansatte. 

5. statens forurensningstilsyn har utarbeidet en 
plakat med informasjon til de ansatte. denne 
henges opp. 

6. sørg for at plakat for informasjon til kunde for bruk 
i butikken blir hengt opp på lett synlig sted/steder. 

7. det må vurderes å bruke verneutstyr ved 
håndtering av el-retur 

8. les mer om ee-avfall på www.sft.no

el-retur

Vi er nå inne i den tiden hvor statistikken viser 
at det begås flest ran. at antallet grove ran så 
langt i 2009 har økt, er svært alvorlig. et grovt 
ran har store konsekvenser for dem som blir 
utsatt, og det er her spesielt viktig at butik-
kene setter fokus på forebyggende tiltak. 

Statistikken for 2008 viser at ranene fordeler seg over hele 
døgnet, men at det er noen flere fra kl. 2100-0600. De ”mørke” 
månedene har over flere år vært de mest ransutsatte. Selv om 
julehandelen byr på sine utfordringer, er det spesielt viktig å 
ha gode sikkerhetsrutiner med spesiell fokus på pengehåndte-
ring for å forebygge ran. I 2007 var det 20 grove ran fra forret-
ning/kiosk, i 2008 var dette økt med 120 % til 44 grove ran.

OHF har satt hovedfokus på personalet i det forebyggende 
arbeidet, som medlem i OHF kan du delta på ransforebyggen-
de kurs med praktisk ransøvelse. Vi tilbyr også disse kursene 
arrangert bedriftsinternt, med fokus på den enkelte bredrifts 
spesielle utfordringer. Kursene kan holdes i våre lokaler, men 
også ute i butikk. Vi har også signalementsskjema for bruk i 
forbindelse med ran og høydemåler til å sette ved utgangen. 
For mer informasjon om kurs eller tilsendt materiell, ta kon-
takt med Janne på tlf. 22 40 34 40.

antall grove 
ran øker
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«Lønn som fortjent» er bymisjonens arbeidstiltak for 
mennesker som lever med rusproblemer.  Arbeidet går 
blant annet ut på å lage glassengler som symboliserer 
håpet i det som tilsynelatende er knust og ødelagt. En-
glene selges til Kirkens Bymisjon sine kontakter og andre 
interesserte. OHF støtter arbeidet gjennom bevilgninger 
fra Dagny og Moritz Hirtschfelds legat. 

Produksjonen av engler har holdt på i flere år, og 
inntektene av salget går til å lønne arbeiderne. Kirkens 
Bymisjon kan vise til gode resultater for de personene 
som jobber med dette. Glassenglene kan kjøpes på nett 
www.korta.nu/engler.

OhF’s tilrÅdde ÅPninGstider lOVGiVninG ølsalG Butikk 

uke 49  30. nOVemBer – 6. desemBer

Man.– fredag Som vanlig Frie åpningstider 09.00 – 20.00

Lørdag 10.00 – 18.00 Frie åpningstider 09.00 – 18.00

Søndag 14.00 – 18.00 14.00 – 20.00 Ikke alkoholsalg

uke 50   7. – 13. desemBer

Man.– fredag 10.00 – 19.00 Frie åpningstider 09.00 – 20.00

Lørdag 10.00 – 18.00 Frie åpningstider 09.00 – 18.00

Søndag 14.00 – 18.00 14.00 – 20.00 Ikke alkoholsalg

uke 51   14. – 20. desemBer

Man.– fredag 10.00 – 20.00 Frie åpningstider 09.00 – 20.00

Lørdag 10.00 – 20.00 Frie åpningstider 09.00 – 18.00

Søndag 14.00 – 18.00 14.00 – 20.00 Ikke alkoholsalg

uke 52 og uke 01  21. desemBer – 3. januar

Julaften 09.00 - 13.00 Frem til 16.00 09.00 – 15.00 

1. juledag Lukket Lukket Ikke alkoholsalg 

2. juledag Lukket Lukket Ikke alkoholsalg

Søndag Lukket Lukket Ikke alkoholsalg

Man.– onsdag Som vanlig Frie åpningstider 09.00 – 20.00

Nyttårsaften 09.00 – 16.00 Frie åpningstider 09.00 – 15.00

1. nyttårsdag Lukket Lukket Ikke alkoholsalg

Lørdag Som vanlig Frie åpningstider 09.00 – 18.00

Søndag Lukket Lukket Ikke alkoholsalg

glassengler gir håp

Mange hender er i arbeid for å lage englene    Foto: Kikkut reklamebyrå

det produseres mange glassengler gjennom pro-
sjektet «lønn som fortjent» hos kirkens bymisjon. 
ohf støtter arbeidet som sysselsetter og gir håp til 
nåværende og tidligere rusmisbrukere.

Loven gir mulighet for at faste utsalgsste-
der kan holde åpent de tre siste søndagene 
før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. I år faller 
julaften på en torsdag og muligheten for søn-
dagsåpent gjelder 6., 13. og 20. desember.

Åpningstider praktiseres ulikt i de ulike kjøpe-
sentrene og strøk i Oslo. Dagligvareforretninger 
og kjøpesentrene har lengre åpningstider enn 
OHF’s anbefalinger for frittstående butikker. 

De fleste større kjøpesentrene holder søn-
dagsåpent alle tre søndagene i desember, samt 
utvider åpningstidene på hverdagene fra uke 50. 
Mange kjøpesentre eller strøksgrupperinger 
velger utvidet åpningstid først i uke 51.

Forskriften med salg av øl fra butikk gjelder 
for Oslo. Enkelte av Oslos omegnskommuner 
kan ha fravikende tidspunktet for ølsalg. Ta 

kontakt med den enkelte kommune eller OHF 
Dagligvaregruppen Oslo og Romerike, der-
som du er i tvil.

åpningstider julen 2009 her er OhF’s tilrådde 
åpningstider for frittstående 
butikker denne julen, samt 
de lovmessige rammene for 
åpningstider for hele landet og 
ølsalget i Oslo kommune.  

Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A , 0162 Oslo


