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Annonse:

FRONTPAGE / - Butikken er på en måte babyen min

- Jeg var ikke i tvil et sekund på at hun var den rette for jobben, forteller Marit Hårstad (t.v.) om da hun ansatte Gunn Kristin Olden Kavli for 25
år siden. Foto: Ina Marie Haugen

- Butikken er på en måte babyen min
Klesbutikken Exit på Librasenteret på Brekstad fyller 25 år i år. Kvinnen
som står bak oppstarten er fortsatt innom med jevne mellomrom for å se
at alt er på stell.
Anbefal
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Annonse:

Exit på Librasenteret fyller 25 år i år, og har i dag
seks ansatte. Foto: Ina Marie Haugen

 LESES NÅ
Latteren sitter løst når Gunn Kristin Olden Kavli fra Bjugn og Marit Hårstad
fra Trondheim treffes. De to møttes først for 25 år siden da Marit etablerte
klesbutikken Exit i kystbyen, og har med årene blitt gode venninner.

Ledig på Fosen
Marit jobbet i den landsdekkende kleskjeden Vero Moda i Trondheim da
lysten for å starte opp noe eget dukket opp. Eneste ledige lokasjon var på
Fosenhalvøya, og valget falt deretter på Brekstad.
Butikken hun åpnet på Torgsenteret i 1991 var omtrent 60 kvadratmeter
stor, og Marit innrømmer at hun i oppstartsfasen var redd for å gape over for
mye. Men allerede etter to uker meldte det seg behov for å ansette folk. I
bunken av søkere fant hun Gunn.

 NÆRINGSLIV

Fosens største
trafostasjoner foran
skjema
De to store transformatorstasjonene som
etableres i Fosen i forbindelse med
vindkraftutbyggingen, er godt i rute og vel
så det. LES MER

- Jeg var ikke i tvil et sekund på at hun var den rette for jobben, forteller
Marit.

Solgte butikken
De to jobbet sammen for å utvikle butikken videre, og reiste mye for å holde
seg oppdatert på trender og moter. Etter hvert flyttet de inn i nye lokaler på
Librasenteret, et godt steinkast unna Torgsenteret. I 1998, syv år etter
oppstarten, var imidlertid Marit klar for å selge butikken.
- Da hadde jeg pendlet fra Trondheim i syv år, og fått to barn i mellomtiden,

SpareBank 1 overtar Fosen
Rådgivning:

– Dette betyr ikke at
vi ikke bryr oss om
kundene – tvert imot
SpareBank 1 Regnskapshuset overtar nå
regnskapsbedriften Fosen Rådgivning.
LES MER

forteller hun.
Hun var ikke i tvil om hvem hun ønsket å selge livsverket sitt til.

Regelendring kan gi
insektsfabrikk

Saken fortsetter etter annonsen.

- Aldri angret

Støtter kjøp av kran
- Jeg har aldri angret på at jeg solgte butikken til Gunn. Vi hadde det utrolig
artig sammen, og utfylte hverandre godt i de syv årene. Det hadde ikke gått
uten henne, sier Marit.
I dag er Gunn daglig leder ved butikken, og Exit holder fortsatt stand som en
populær klesbutikk, for både herre og dame, for ørlendinger og fosninger for
øvrig. I år fyller de 25 år.

Roan formannskap vedtok på
sitt siste møte å støtte Øverdal
og Bye Bygg-Service AS i Brandsfjord med
midler fra næringsfondet til kjøp av ei ny
brukt lastebilkran. LES MER

- Noen av suksessfaktorene er mye god lærdom fra Marit ved oppstarten,
dyktige medarbeidere som tar vare på kundene våre og hovedleverandøren
vår Bestseller som plukker opp trender kjapt, sier Gunn.

Klær er ferskvare
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Butikken har i dag seks ansatte og regnes som en av de butikkene som har
drevet lengst på Fosen. For noen år siden ble bedriften også kåret til «Årets
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Fosna-Folket
12 316 likerklikk

butikk» av næringsforumet.
Mye har endret seg siden 90-tallet. Å holde seg oppdatert blir bare viktigere

Lik side

Del

og viktigere for å holde tritt, forteller Gunn.
Bli den første av vennene dine til å like dette

- Klær har blitt ferskvare, og kundene er så oppdaterte. Det ser vi særlig på
sosiale medier og Instagram, hvor vi kan legge ut et bilde og kort tid etterpå
kommer det inn kunder og spør etter nettopp det antrekket eller plagget,
sier hun.

Stikker innom butikken
Marit, som i dag jobber som selger, er innom Fosen hver eneste tirsdag. Da
legger hun bestandig inn et besøk hos Exit for å se at alt er på stell.

Saken fortsetter etter annonsen.
- Butikken er på en måte babyen min. Men jeg synes Gunn gjør en
kjempejobb med å passe på den, smiler Marit spøkefullt.
Hun er full av lovord om venninna Gunn, og følelsen er åpenbart gjensidig.
- Suksessen ligger i personligheten din, Gunn, sier Marit.
- Jeg har hatt en god læremester, repliserer Gunn.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Anbefal

Del 214 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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Tips oss

Kundeservice

SMS/MMS
FF TIPS til 2399

 firmapost@fosna-folket.no

Sjefredaktør
Alexander Killingberg
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redaksjonen@fosna-folket.no
Kundesenter

 redaksjonen@fosna-folket.no
 Facebook
 Abonner på RSS-nyheter

72 51 57 00
Besøksadresse
Maren Juels gt 1, 7130 Brekstad
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