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Nisjebutikk med godt år bak seg

Inn i 2020 med
ny optimisme
Butikkdøden herjer
og nisjebutikkene
sliter. Den lokale
kjøttforretningen
Solheim Kjøtt legger
likevel bak seg et av
sine beste år på lang
tid.
Magnhild S. Mostad
magnhild.mostad@ba.no

DANMARKS PLASS: – Jeg
har vel handlet her i ... 30 år,
sier Trond Breistein, etter å ha
tenkt seg litt om.
Han er en av kundene BA møter i Solheim Kjøtt sine lokaler
på Danmarks plass lørdag ettermiddag. Hit har Breistein gått
de tre siste tiårene når han har
vært på utkikk etter det lille ekstra.
– Jeg er her kanskje tre-fire
ganger i måneden. I dag er det
«Hotdog»-lørdag i heimen, så
da har jeg handlet wienerpølser, sier stamkunden og ler.

Bedre enn på 20 år
Daglig leder i butikken som har
ligget der i 84 år, Bjarte Birkeland, forteller at 2019 har vært
et suksessår for bedriften, og
det ser lysere ut enn det har
gjort på 20 år.
– Vi har ikke fått resultatene
ennå, men vi har nesten doblet
prosenten på bunnlinjen fra
tidligere, sier Birkeland. (Bunnlinjen viser selskapets resultat
etter skatt, journ.anm.).
Tiltak som satsing på hjemmesiden, catering og tilrettelegging for kundene, er mye av
årsaken til oppsvinget, ifølge
den daglige lederen. Catering er
deres største inntektskilde.
– Kundene kan også forhåndsbestille på nettsidene
våre. Responsen har vært helt
enorm. Spesielt i julen var det
full fart, og da ble det så hektisk
at vi måtte stenge tilbudet om

GODE TIDER: Daglig leder Bjarte Birkeland i Solheim Kjøtt sier at de har planet om å holde seg på Danmarks plass i mange år til. – Vi er egentlig
ikke så dyre. Det blir heller ikke mye matsvinn når man handler her, da vi selger porsjonsstørrelser, som en og en pølse, sier han.
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forhåndsbestilling. Vi visste
ikke hvor langt pinnekjøttet
rakk, forteller Birkeland.
Det er flere stamkunder som
har tatt seg turen innom Solheim Kjøtt denne lørdagen. Ekteparet Ally Nygaard og Øyvind
Tolleshaug har kommet fra
Sletten for å handle kjøttpålegg
og eggesalat. Å handle her er en
familietradisjon.
– Vi drar hit ved spesielle anledninger, når vi skal lage noe
ekstra godt, sier Nygaard.

STAMKUNDE: Stamkunde Trond Breistein var på wienerpølsehandel på Solheim Kjøtt i går.
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– Tøffere tider
På Bergen Storsenter holder en
av Solheim Kjøtt sine konkurrenter til, kjøttforretningen R.
Birkeland. Daglig leder, Grunde
Birkeland, sier at det ser ut som
2019 ble et bedre år enn året før
også for dem.
– Jeg har ikke tallene helt på
plass ennå, men det ser bedre
ut enn 2018 – da hadde vi en
nedgang. Det er ingen røde tall
å se denne gangen, så det er veldig bra!

Birkeland erkjenner at de har
merket tunge tider blant nisjebutikkene de siste årene, men
er ikke negativ til fremtiden.
– Det er jo tøffere tider for alle
som holder til i sentrum. Vi er
avhengig av sesongene, og mellom disse svikter det litt. Kjøttskammen kan også ha en innvirkning. Men jeg ser ikke negativt på fremtiden. Det svingte
litt i 2017 og 2018, men vi har
holdt på i mange år, og jeg har
troen på at vi holder på i lang tid

TRADISJON: Ally Nygaard og Øyvind Tolleshaug handler på
Solheim Kjøtt ved spesielle anledninger.
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fremover, sier den daglige lederen ved R. Birkeland.
Det er i helgene Solheim Kjøtt
har flest kunder, sett bort ifra
høytider.
Bjarte Birkeland synes det er
dumt at ikke flere benytter seg
av dem i hverdagen.
– Folk står her i lange køer i
julen og sier at de er så glade for
at vi er her, og da sier jeg «Hvis
dere bare kommer i julen, er det
ikke sikkert vi er her neste jul»,
forteller han.

FORNØYD: Grunde Birkeland hos R. Birkeland har også lagt et
godt 2019 bak seg.ARKIVFOTO: EIRIK HAGESÆTER

