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n Politiet etterlyser savnet kvinne (36) i Brumunddal
n Stearinlysfabrikk totalskadet i brann
n Kong Harald aner ny optimisme for Norge 
n Godis- og strømkrangel måtte avgjøres i retten
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En avis fra Amedia   ●    Tirsdag 14.3.

Nr. 62 ● Uke 11 ● 2017 ● 3. årgang Lagerbäck vil skremme 

vekk bortespøkelset
Sport / side 22 

Verdensvante Arne (72) utfordrer hotellbransjen på en litt uvanlig måte

Mener folk er  
lei upersonlige  

hotellrom

Mahamud: Tapte mot staten – nekter å gi opp  SIDE 8 OG 9

Nettbruk: 14 år gamle Oliver holder foreldreskole SIDE 10

Stoltenberg: Ber Tyrkia og Nederland roe seg  SIDE 12 OG 13 

>

SIDE 28 OG 29 >

Ny stamcellestudie gir 

MS-syke i Norge håp
Nyheter / side 4 og 5 

Tilbyr 
overnatting  

i sin egen båt

LES RIX HVER DAG!

ELVERUM: Danske 
Jem & Fix mener at 
Elverum er et ypperlig 
sted for å teste kon-
septet på norske 
kunder.

NILS HENNING VESPESTAD 
nils.henning.vespestad@ostlendingen.no

– Det er mange norske byer som 
er interessante for oss. Med den 
strategien vi har valgt nå, åpner 
vi i fem norske byer våren 2018, 
sier Kennet Iversen i den dan-
ske byggevarekjeden Jem & 
Fix.

Iversen har tittelen landssjef 
Norge. Han er daglig leder i sel-
skapet Jem & Fix Norge AS, som 
ble etablert i sommer, og er an-
svarlig for etableringene her i 

landet. Fem norske byer og tett-
steder, av ulik størrelse og med 
ulik konkurransesituasjon i 
dag, får et Jem & Fix-varehus i 
løpet av våren:

Eidsvoll, Fredrikstad, Larvik 
og Elverum, pluss en femte by 
som foreløpig ikke er bestemt. 
Før jul skrev Østlendingen at 
butikken i Elverum skal bygges 
på Grindalsmoen, bak Møller 
Bil og vegg i vegg med konkur-
renten Gausdal Landhandleri. 
Åpningen blir etter planen i 
mai.

Elverum utmerket seg
– I disse fem byene skal vi testet 
ut konseptet vårt i Norge, gjøre 
oss litt erfaringer, finne ut hva 
som fungerer og ikke, og tilpas-
se oss dette. Så er meningen at 
vi lager en plan for videre eta-
bleringer i Norge, sier Kennet 

Iversen.
Jem & Fix har 115 butikker i 

Danmark og 43 i Sverige. Kje-
den vil ikke ut med den norske 
ambisjonen, utover at man ser 
for seg flere varehus på sikt.

Iversen opplyser at man har 
lett etter aktuelle steder å eta-
blere de fem første butikkene, 
og at man har sett på flere av by-
ene rundt Mjøsa. Elverum ut-
merket seg i første runde.

– Vi har hatt en dialog med 
Olrud-gruppen, som er grunn-
eier. På den bakgrunnen har vi 
funnet byen interessant, og tror 
det er mulig å få til god drift her, 
sier Iversen.

Selvbetjeningskonsept
Jem & Fix markedsfører seg 
som et selvbetjeningskonsept 
for gjør det selv-mennesker og 
hjemmefiksere, der lave priser 

er det avgjørende. Ifølge Iver-
sen har kjeden flere år på rad 
blitt kåret til Danmarks billigste 
byggevarekjede.

– I utgangspunktet skal kun-
dene klare seg selv. Det er bak-
grunnen for at vi kan ha de pri-
sene vi har, sier Iversen om hva 
som skiller kjeden fra de allere-
de etablerte byggevarekjedene 
i Norge.

– Varene våre er det man fin-
ner i butikkens sortiment, og vi 
tar i utgangspunktet ikke inn 
varer på bestilling utover dette, 
fortsetter Iversen.

I Danmark har man også en 
nettbutikk med supplerende 
varer, men foreløpig er det ikke 
planer om dette i Norge.

Skal ansette 10–15
Hver av de norske butikkene vil 
få 10–15 ansatte. Rekrutterings-

byrået Cappa er hyret inn i jak-
ten på butikksjefer, blant annet 
til Elverum.

Kennet Iversen vil ikke ut 
med hvor stor omsetning butik-
ken i Elverum budsjetterer 
med. Ifølge Cappas nettsider er 
kjedens ambisiøse mål å nå tre 
milliarder danske kroner i sam-
let omsetning innen 2020.

Butikken i Elverum blir nabo 
til Gausdal Landhandleri og 
Montér. Ellers er både Maxbo 
og Byggmakker Skattum eta-
blert i Elverum, samt Byggtor-
get og Coop Byggmix. Også Jer-
nia blir konkurrent på en del 
varegrupper.

– Vi har fokus på pris, og me-
ner at det er plass til oss ved si-
den av de nåværende aktørene 
i Elverum, fastslår Kennet Iver-
sen.

Elverum utmerket seg for den danske byggevarekjeden

Klart for priskrig

ÅPNER TIL VÅREN: Byggevarekjeden Jem & Fix får lokaler bak Møller Bil (til høyre) i Grindalsmoen næringspark. Arbeidet er i gang på byggetomta. 
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