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Bedre med VOGn: Butikksjef Klefstad er enig med kundene som
foretrekker handlevogn fremfor handlekurv.

Gir deg
enkelt
en
tier

Den nye myntautomaten på
Sandvika storsenter er en verdensnyhet fra Stabekk-firmaet Silmar.
AKTUELT
Tekst og foto: Benedicte Nylund
benedicte@ab-avisene.no

Mange matglade kunder i Sandvika har tidligere valgt å handle
med handlekurv i stedet for
handlevogn selv om de vil gjøre

storhandelen på Ultra. Grunnen
er at de ikke har en tikroning i
lommeboka for å deponere en
handlevogn. Takket være Stabekk-firmaet Silmar, har Ultra fått
på plass en helt ny type myntautomat, som gir deg en tikroning fra
et kredittkort.
– På fire sekunder fra du stik-

FOrnØYde: Butikksjef Finn André Klefstad og Silmars Ingar Paul Taxt er glade for at den første myntautomaten gir mindre

ker bankkortet inni leseren, får
du en tikroning. Ikke trenger du
kode heller, sier Ingar Paul Taxt
fra Silmar.
Automaten er plassert ved inngangen til matbutikken ved siden
av handlevognene.

Handler mer

Butikksjef Finn André Klefstad
sier automaten gir mer fornøyde

kunder. Uten en tikroning til
handlevogna, velger mange en
kurv i stedet. Det blir en tung
bør og kundene får ikke handlet
alt de trenger. Tilbakemeldingene
fra kundene etter noen måneder
med testing av automaten er udelt
positive.
Ingar Paul Taxt på sin side sier
automaten i tillegg reduserer
frustrasjon. En ekstra bonus er at

Fra 2. april får du Budstikka som morgenavis hver dag

tilgangen på en tikrone selvsagt
kan øke salget, men det har ikke
butikksjef Klefstad noen konkrete
tall på.
Matbutikken Ultra på Sandvika
Storsenter er Stabekk-firmaets
første myntautomatkunde. Maskinen er unik, og en verdensnyhet ifølge Taxt. Det finnes mange
andre veksleautomater, men
de krever alle at man har enten
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Skriv din egen livshistorie
Nå kan du gå på kurs
og lære hvordan du
lager bok av din egen
livshistorie.
Tekst og foto: Martine Holen
martine@ab-avisene.no

Slektsforskning og familiehistorie
er i vinden som aldri før, kanskje
på grunn av tv-programmer som
«Hvem tror du at du er» og «Tore
på sporet». Nå kan man lage bok
med sin egen livshistorie, til glede
for slektsforskende etterkommere
og egen mimring.
– Boken kan være en verdifull
og unik gave til barn og barnebarn, og et viktig tilskudd i samfunnshistorisk sammenheng. Du
kan velge om du vil skrive din
egen historie eller en felles historie sammen med en ektefelle,
sier Randi Strand fra Jar, som er
sertifisert livshistorieformidler og
kursholder i livshistorieskriving.

Unike fortellinger

Etter mange år som designer med
eget firma ville Randi Strand finne
på noe annet. Da hun kom over
en annonse i avisen fra Vitaveritas
– Skandinavias eneste firma som
driver med livshistorieskriving i
2005, hoppet hun på muligheten.
I dag er hun en av totalt åtte livshistorieformidlere i Norden.
– Jeg møter utrolige mange
oppegående eldre mennesker som
alle har spennende og unike historier å fortelle. Jeg blir ofte veldig
berørt under intervjuene og det
hender ikke sjelden at tårene triller. Livet kan være veldig rørende,
forteller Strand og smiler.
Hun tilbyr skreddersydd hjelp
tilpasset

tett PÅ: Randi Strand hjelper Asker- og Bæringer med å skrive sin livshistorie. Det er en fantastisk jobb, sier hun.
kundenes behov. Noen har startet
å skrive livshistorien sin på egen
hånd og trenger hjelp til å ferdigstille prosjektet, mens andre trenger hjelp med hele prosessen. Da
reiser Strand hjem til kunden og
gjør intervjuer i til sammen seks
timer fordelt på flere møter.
Samtalene blir tatt opp med
diktafon, og Strand skriver ordrett ned hva personen har fortalt.
Sammen med bilder kunden plukker ut fra livet sitt, blir det etter
rundt to måneder til en ferdig bok
på rundt hundre sider.

– Barnebarn syns for eksempel at det er eksotisk å høre hvordan man vasket klær for femti år
siden. Det har jo skjedd så utrolig
mye det siste århundret.
Hun kan hjelpe til med alt fra
layout og design til trykking og
korrekturlesing.
– Jeg kaller ofte livshistoriebøkene for «familiens arvesølv»
fordi en livshistorie er helt unik.
Hvis den ikke blir skrevet ned, dør
den ut sammen med personen,
sier Strand.

eksotisk for
barnebarna

10. april holder hun sitt første
av totalt seks skrivekurs denne
våren.
– På kurset vil du få ideer til
hva en livshistorie bør inneholde,
inspirasjon til å komme i gang og
veiledning i hvordan man setter
opp en layout, forteller Strand. Stedet for kurset er
Grini Mølle og det
er fortsatt ledige
plass.

Mange tenker at deres historie
ikke er interessant fordi de har
levd helt normale liv. Men vi er
jo dagligdagse mennesker alle
sammen, og boken er ment for
familien og etterkommere, forteller Strand.

holder skrivekUrs

frustrasjon og gladere kunder.

andre typer mynter eller sedler
som ikke er krøllete. Dette er den
første automaten som gir mynt fra
bankkort.

sPesialProdUkter

Firmaet Silmar startet opp i 2007
og spesialiserer seg på produkter
for bedre kundeservice, tilgjengelighet og sikkerhet. Noen av
produktene de tilbyr er handlevogner, spesialdesignet for bevegelseshemmede og for barn, ulike
møbler og skilt til å informere om
evakuering. Taxt lot Ultra være
prøvekanin for myntautomaten.
Siden den fungerer så godt, blir
den nå solgt til andre matbutikker
og kjøpesentra.
Når automaten er solgt, er det
butikken selv som har ansvar for
å fylle den med tiere. Maskinen
leser magnetstripe, chip og bankkort med kontaktløs NFC-funksjon, og det koster 60 øre å få en
tikrone. Transaksjonsgebyret går i
sin helhet til bank- og dataløsningen som leser kortet, tar betaling
og gir ut en mynt på fire sekunder.
For raskt må det gå. Sultne kunder
er utålmodige.

– Å få en tier på fire sekunder er
verdt 60 øre. Å få en handlevogn
med en gang gjør handleturen
mye hyggeligere, sier Ingar Paul.
Ultra-kunde Kari Næs fra Sandvika syns myntautomaten er et
positivt tilskudd.
– Jeg har min tikrone i lomma,
men jeg syns det var en genial idé.
Er du opprådd er det fint å få tak
i en mynt med en gang, sier hun.
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Unik gave: Livshistorie-bøkene tar omtrent to måneder å lage med
Randis hjelp. Resultatet blir en 80–100 siders lang bok, spekket med
din personlige historie og bilder.

