31.1.2018

Mener butikken hadde dårlig rykte. Nå har Magnus god grunn til å smile -Fosna-Folket
MENY

▼ ANNONSE

Mener butikken hadde
dårlig rykte. Nå har
Magnus god grunn til å
smile
- Vi har økt omsetningen med 1,6 millioner kroner fra
2016 til 2017, forteller den 28-årige butikksjefen på
Opphaug i Ørland.
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Butikksjef Fillingsnes gliser bredt i kassan på Opphaug.

FOTO: ALEXANDER KILLINGBERG
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Det er nå et par år siden
Magnus Fillingsnes og kona
Ingrid ﬂyttet fra Trondheim til
Fosen.
- Jeg pendlet i ett år før vi bosatte oss her. Nå bor vi i Bjugn, forteller han.

- Dårlig rykte
Fosna-Folket skrev sommeren 2014 om at Coop Prix på Opphaug angivelig hadde priset 40
av 50 varer feil. Daglig leder Ivar Berntzen i Coop Fosen beklaget den gang feilprisingen, og
lovet å rydde opp omgående. 28 år gamle Fillingsnes, som tok over som butikksjef etter
hendelsen i 2014, bebuder at problemene med feilprising nå er ryddet av veien for lengst.
- Butikken har hatt et dårlig rykte, blant annet på grunn av feilprisingen. Før brukte man
papirprislapper på varene, og disse ble ikke byttet og fulgt opp godt nok. Nå har vi
elektroniske prislapper som oppdateres, forklarer den unge butikksjefen.

Øker omsetningen
Fillingsnes mener Coop-en på Opphaug nå har et betydelig bedre rykte.
- Vi får mye skryt nå og gode tilbakemeldinger fra kundene, forteller han.

Sakenøkonomisk
Rent
fortsetter etter
ser det
annonsen
også lovende ut. Omsetningen har økt fra 27,2 millioner kroner i
2016 til 28,8 millioner kroner i fjor.
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- Hva med driftsresultatet?
- Jeg vet ikke marginen før regnskapet er klart, men den skal være solid, sier Fillingsnes.
Han forteller om spesielt god utvikling i frukt- og grøntsalget.
- Der har vi nest størst prosentvis andelsvekt blant Coop-butikkene i landet, opplyser 28åringen.

Fillingsnes forteller at spesielt frukt- og grøntsalget har fått seg en skikkelig oppsving. Nå ser han lyst på
fremtida til nærbutikken på Opphaug. FOTO: ALEXANDER KILLINGBERG

Håper på vikingfunn
Coop-butikken på Opphaug har den siste tiden også fått oppmerksomhet av helt andre
grunner enn butikkdrifta. Tirsdag ble parkeringsplassen ved butikken undersøkt med såkalt
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georadar. Målet til Ørland kultursenter og NTNU vitenskapsmuseet er å ﬁnne spor etter
blant annet høvdingsetet man mener lå her i vikingtida. Storbonden Skjegge Asbjørnson fra
Opphaug står beskrevet i Snorre-sagaen, og like over veien for butikken ligger en stor
gravhaug. Den skal undersøkes i mars.
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- Det er artig at butikken ligger i et sånt område, sier butikksjefen som er svært positiv til
kartleggingen.
- Det hadde vært kjempetøft om de hadde funnet et vikingskip i gravhaugen, mener
Fillingsnes som bekrefter at dette har vært et tema på personalrommet.
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