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Så kom kuundene

nordkraftvind.no

www.fremover.no/torvet
* Tilbudet gjelder bare for privatannonser. Annonsen må kjøpes
gjennom vår nettbestilling.

TØMMES: Opphørssalget er i gang. Folk strømmer til, men slik har det ikke
alltid vært.

H A N E R R A S K E R E E N N LY N ET

TURBO (2D/3D, NORSK TALE)
1t 34m Alle Animasjon/Familieﬁlm USA

Kundene strømmer
til Rimi-butikken på
Ankenes. For å få
med seg opphørssalget ...
Fritz Hansen
fritzha@fremover.no

HOKUS POKUS ALBERT ÅBERG
1t 12m Alle Animasjon/Familieﬁlm Norge

WE’RE THE MILLERS
Narvikpremiere/1t 49m/11 år/Komedie/USA

GÅTEN RAGNAROK
1t 35m/11 år/Action/Eventyr/Norge

Lise Mette Hellberg, informasjonsrådgiver i Ica Norge, begrunner
nedleggelsen av butikken med for
dårlig omsetning.
Hun avstår fra å si hvor mye den
har omsatt i året, og begrunner det
med at konsernet ikke går ut med
tall for den enkelte virksomheten.

– Ikke av de beste
– Men den har ikke vært av de beste, for å si det sånn, sier Hellberg.
– Den har vært en av de gamle
gule Rimi-butikkene. Om vi skulle
drevet den videre, måtte vi pusset
den opp og gitt den ny profil, forteller hun.
Det har de ikke tatt seg råd til.
Hellberg mener kundene har uteblitt som følge av at butikken ligger
kronglete til i forhold til konkurrentene, og bedyrer at konsernet
ikke har gitt opp Ankenes.
– Vi ser etter andre muligheter,
men har ikke besluttet noe, sier hun
og beskriver Ankenes som et interessant område for handelsnæringen.

– Overetablering
Leder i Narvikregionen Næringsforening, Kjetil Moe, sier at det er
synd at forretningen stenger ettersom det betyr færre arbeidsplasser i
regionen.
– Men jeg er ikke overrasket, legger han til.
Tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter – Rimi er ikke blant dem –
er at det er mange som sliter, og det
beskrives som at det er en overetablering særlig av dagligvarebutikker i Narvik.
I tillegg må de slåss mot rimeligere kjøtt- og tobakksvarer i butikker på andre siden av grensen.
– Når det nå kommer en ny butikk i grensetraktene, vil nok forretningene i Narvik merke også det.
– I selve bykjernen en del, men
enda mer utenfor, frykter Kjetil
Moe.

[ Narvik IL ﬁkk medvindmidler til gjennomføring
av Narviklekenes 50-årsjubileum i 2013. Foto: Narvik IL. ]

Nordkraft Vind skal bidra til

trivsel og vekst
i lokalmiljøet
Vi gir derfor kr 400.000,til kultur- og idrettsformål i 2013
Som en del av samfunnspakken til Nygårdsfjellet vindpark trinn 2, deler vi hvert år i 20 år ut Medvindmidlene
til kultur- og idrettsformål i Narvik kommune. Slik gir vi
tilbake til lokalsamfunnet, som har gitt oss ansvaret for
å forvalte våre felles naturressurser.

LEGGES NED: Rimi legger ned bu-

tikken på Ankenes. Kamilla Forselv
og Eivind Sørheim ser ut til å ta det
med fatning at arbeidsplassen forsvinner. Sørheim sier at nedleggelsen ikke kom helt uventet, men
at den kom tidligere enn forventet.
(Foto Fritz Hansen)

Søk om Medvindmidlene ved å gå inn på nordkraftvind.no.
Der er søknadsskjema og kriterier for tildeling.

DIDRIKSONS ”BEST I TEST”
CHRIS HEMSWORTH DANIEL BRÜHL

RUSH
1t 02m/11 år/Action/Biograﬁ/Drama
Tyskland/USA/Storbritannia

Se fullt program og kjøp
billetter hele døgnet på
narvik.aurorakino.no eller
facebook.com/AurorakinoNarvik

I 2013 ble Didriksons,
Theron barnedress, best
i test i Foreldre & Barn.

Kr 999,Den er meget slitesterk og
varmeisolert. Den er også
vanntett med heltapende
sømmer og avtagbar hette.
Finnes i str. 80-140 cl.
Luer og votter i ”matchende farger”
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www.aurorabillett.no
Tlf: 820 01 330
Formidler av kultur- og kinobilletter



    

Kongens gt 40 - 8514 Narvik
Tlf. 76 94 68 11



Kritiske til søndagsåpne butikker
Sju av ti butikksjefer
er kritiske til
Solberg-regjeringens plan om å tillate
søndagsåpne
butikker, viser en
undersøkelse.



     

Billettbestilling:

   



Butikksjefene frykter søndagsåpne
butikker vil ta fra dem fritid og gå ut
over bedriftens inntjening, ifølge
undersøkelsen Norsk Ledelsesba-

rometer fra organisasjonen Lederne.
– Hele 84 prosent av butikksjefene svarte at søndagsåpne butikker vil medføre betydelig merarbeid for dem. Fra før av er dette en
gruppe som har et sterkt press på
seg for å være tilgjengelig under
store deler av butikkens åpningstid, og de jobber langt utover normale arbeidsuker, sier Stein Stugu
ved De Facto kunnskapssenter for
fagorganiserte, som gjennomfører
barometeret.
Nærmere 70 prosent av medlemmene i handelsbransjen mener altså

at det er negativt at loven om søndagsåpne butikker liberaliseres.
Dersom Høyre og Fremskrittspartiet får det som de varslet i regjeringserklæringen, vil også butikker
som er over 100 kvadratmeter store, få lov til å holde åpent på søndager.
– Det er viktig å få på plass et best
mulig regelverk før søndagsåpne
butikker blir tillatt, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
(ANB-NTB)
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