
Siden april har NLMGjenbruk i
Verdal prøvd seg på kveldsåpen
butikk på onsdager.

Fra klokka 17-20 har vi åpent, i tillegg
til dagtid torsdag og fredag. Vi har god
erfaring med dette. Vi når ut til en an-
nen aldersgruppe og til kunder som
ikke har anledning til å komme på da-
gtid. Vi ser at det særlig er mange fra
den yngre kundekretsen som kommer
på kveldsåpent.
I området rundt Inderøy, Verdal og

Levanger er det mange studenter, og vi
har Bakketun folkehøgskole like i
nærheten. De unge studentene skaper
trivsel og godt humør når de kommer
innom og finner seg godbiter fra bes-
temors kjøkken, eller et praktisk
framkomstmiddel.
Teaterstudentene Vebjørn og Fredrik

kom innom en onsdag kveld og sikret
seg denne sykkelen. Den dagen hadde
vi også fått opp nytt skilt med nye åp-
ningstider.

Av Marit Arnesen Veimo, butikkleder
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Bilene
Husk å melde fra om skader som

oppstår til Jørn (40443450,
jjohansen@nlmgjenbruk.no). Han
fungerer som vikar for Tom i en

kortere periode.

Kassene
Husk at kasseprogrammet (og

selve kassen / datamaskinen) ikke
skal lukkes eller avsluttes ved

dagens slutt. Dette må være åpent
/ stå på for å kunne ha tilgang til

tallene.

Prosjekter
I løpet av august vil det skje mye i

Orkland / Orkanger! Butikken flyttes
sentralt til Orkanger og det jobbes
mot en «nyåpning» i månedskiftet

agust / september.

Kveldsåpent?

Vebjørn og Fredrik er godt fornøyd med kveldsåpen butikk i Verdal!

Økonomi 2021 (ikke avstemt) 2020 Endring

Omsetning Jan–Jun (21.06) kr 33 022 799,00 kr 26 128 900,00 kr 6 893 899,00 26,4%

Resultat Jan–Jun (21.06) kr 10 033 251,00 kr 12 476 652,00 kr 2 443 401,00 -19,6 %

Tusen takk!
Kristine Skibdal
Lygre avsluttet sitt
ettårige engasje-

ment som 60% adm.
konsulent 01.08.
Lykke til videre!

Facebook / Instagram
Vi minner om dokumentet «Foto-

tips-del2» som ble sendt ut
04. juni til alle butikkene.

Dokumentet gir konkrete tips til
inspirerende og engasjerende
publisering av varene i butikken.

Ny kvinne på dekk
Ragnhild Sofie Grødem (25)
er ansatt i en ettårig
engasjementsstilling
knyttet opp mot butikk-
oppfølging og butikk-
utvikling.



Trofast medarbeider
Ågot Gulbrandsen er en trofast medarbeider som
har jobbet hos oss i Lillesand siden starten i 2006.
Mandag 28.6 fyller hun 91 år ! Hun bor på
Herefoss som er 39 km fra Lillesand. Hver torsdag
kommer hun til butikken kl 09.30 og jobber på
kjøkkenet til ca kl 13 da hun kjører de samme 39
kilometerne heim igjen.
Takk for jobben du gjør, Ågot!


