
3. JANE MARIE STENE
BUTIKK: Rema 1000 Sellebakk, 
Østfold
ALDER: 52 år
SIVIL STATUS: Enslig, en voksen sønn

Daglig leder Mads Hemstad sier  
at det betyr mye å ha ansatte  
som Jane, som tør å gi av seg selv  
i møtet med kundene. 
– Hun er et ja-menneske, som  
bestandig vender ting til det positive 
og har oppbyggende ord å gi. 
Hjemmets lesere bør stemme på 
Jane fordi hun har en spesiell evne 
til å se hver enkelt. Kundene elsker  
å snakke med henne i kassen. 
Betydningen av denne praten er 
helt sikkert mye større enn mange 
tror, mener han.

 ➽ Send KASSA3 til 2205 

2. GRY HELENE BLOM
BUTIKK: Meny Brotorvet, Telemark
ALDER: 33 år
SIVIL STATUS: Gift, to barn

Butikksjef Eirik Habberstad blir veldig 
glad over å høre at humørsprederen  
er foreslått som Norges hyggeligste kas-
sadame. Han forteller at hun i flere år har 
hatt et godt forhold til de faste kundene.
– Jeg vil si at hun er et naturtalent for 
oppgaven hun har. Hun har fokus på ser-
vice og er glad. Har hun en dårlig dag,  
viser hun ikke oss det. Hun har en egen 
evne til å snu alt til det positive. Jeg sy-
nes Hjemmets lesere skal stemme på Gry 
Helene fordi hun faktisk gjør en forskjell 
for mange gjennom hver dag ved å spre 
glede. Hun bidrar også til å gi oss som  
butikk et godt omdømme og det setter 
jeg umåtelig pris på, sier butikksjefen.   

 ➽ Send KASSA2 til 2205  

Forslagene på hvem som fortjener tittelen, har strømmet inn. 
Av den endelige nominasjonslisten har Hjemmets redaksjon 
plukket ut 18 kandidater, en fra hver fylke. Bli med og stem,  
og få gjerne med en nabo til å gi stemme på din favoritt. 

1. AKHIN AMEDI
BUTIKK: Kiwi Nanset i Larvik, Vestfold
ALDER: 29 år
SIVIL STATUS: Gift, ett barn

Assisterende daglig leder Henrik 
Gjerken er ikke overrasket over at 
kunder har foreslått Akhin. 
– Hun er en dame som stiller opp 
langt utover det forventede, både 
overfor kunder og kolleger. Hun er 
positiv, blid og kundevennlig og sier 
aldri nei når hun blir spurt om noe. 
Hun er låsansvarlig hos oss og er et 
pålitelig og supert menneske, som 
gir av seg selv til alle. Hjemmets  
lesere bør stemme på henne fordi 
hun er særdeles kundevennlig. Vi er 
stolt av å ha henne hos oss, sier han.

 ➽ Send KASSA1 til 2205 

TEKST: Siri Walen Simensen FOTO: Privat

Du avgjør hvem som får hederstittelen

STEM PÅ DIN  
FAVORITT
Send SMS med kodeord  

KASSA + nummeret på din  
favoritt (eks. KASSA1) til 2205.  
Tjenesten koster kr 5 per SMS.

Hvem er Norges 
hyggeligste  
kassadame  
eller -mann?

NORGES HYGGELIGSTE 
KASSADAME/–MANN  2019

HJEMMET UKE 18/201910



8. JANNE CARLSEN
BUTIKK: Nærbutikken Hølen, 
Akershus
ALDER: 48 år
SIVIL STATUS: Gift, to barn

Karen Ramirez sier at hun 
føler seg heldig, og det er 
fordi hun har en sjef som er 
så blid og hjelpsom.
– Janne har ett stort hjerte 
og strekker seg alltid lengre 
enn de fleste for å hjelpe. 
Hun tar også så godt vare 
på alle kundene vi har. 
Dårlige dager hun eventuelt måtte ha, merker ikke vi noe 
til, sier Karen. Karen forteller videre at hun kjemper for  
at butikken skal leve, ikke bare for sin egen del, men for  
å holde liv i lokalmiljøet og beholde idyllen i Hølen.  

– Hun gir alltid alt for at alle skal få en unik og hyggelig 
handleopplevelse hos henne og er opptatt av at hver og  
en forlater butikken med et smil. Janne er sjef, men går  
løs på alle arbeidsoppgaver og er fantastisk, sier  
«undersåtten» hennes. 

 ➽ Send KASSA8 til 2205 

4. DORIT RØNNING
BUTIKK: Urke Landhandel, Urke,  
Møre og Romsdal
ALDER: 60 år
SIVIL STATUS: Gift

At Dorit er foreslått som Norges 
hyggeligste kassadame, overrasker 
ikke Othilie Klokk, som jobber  
i samme butikk. Hos dem er Dorit 
sjefen, men hun gjør alle slags opp-
gaver selv og møter både ansatte 
og kunder med et smil og en  
hyggelig tone.
– Hun driver en campingplass ved 
siden av og bryr seg virkelig om  
folkene i bygda. Alle her kjenner 
henne som en ressursperson, og de 
som går ut av butikken, går ut med 
et smil om munnen fordi hun gjør 
dem glad, sier Othilie.

På spørsmål om hvorfor leserne 
skal stemme på henne, sier hun at 
Dorit alltid gir det beste av seg selv, 
og hun aldri klager. Hver dag går  
hun løs på alle arbeidsoppgaver  
med glede.

 ➽ Send KASSA4 til 2205 

7.  HILDE ELISE  
PEDERSEN

BUTIKK: Matkroken Visthus, 
Nordland
ALDER: 50 år
SIVIL STATUS: Enslig

Visthus er et lite samfunn 
med bare en butikk. Samtlige 
rundt 70 beboere har et nært 
forhold til Matkroken, som  
drives av Hilde Elise Pedersen 
og faren. Kunde Torill Haugan, 
sier at ingen fortjener mer enn 
Hilde Elise å bli nominert.
– Hun strekker seg langt utover det forventede. Vi bor på et 
sted der vi tar ferge hjem. Når vi er på vei, kan vi ringe og be-
stille varer, og de ligger pent pakket når vi kommer inn i butikken. 
Velvilligheten hennes gjør hverdagen lettere. Dessuten har vi 
stedets samlingspunkt i form av en kaffekrok i butikken. 
Leserne av Hjemmet bør stemme på Hilde Elise fordi hun alltid 
sier ja, og fordi vi må ta vare på de gamle landhandlerne. Hvor 
kan du ellers bestille spikre og verktøy i en dagligvarebutikk?

 ➽ Send KASSA7 til 2205 

6.  HERMAN SALTNES  
AMLIEN

BUTIKK: Extra, Tveita senter, Oslo
ALDER: 19 år
SIVIL STATUS: Bor hjemme hos  
foreldrene

– En ung mann, som har vist seg 
som et forbilde for den unge gene-
rasjonen, sier butikksjef Ranjar 
Mohammad om sin ekstrahjelp. 
– Jeg forsto med en gang under  
intervjuet at det var en spesiell gutt 
som søkte om ekstrajobb. Han byr 
på seg selv hele tiden og er en av de 
hyggeligste, unge mennene jeg har 
møtt. Han har det lille ekstra, som 
gjør at du legger merke til ham. Hele 
tiden har han et smil og noen hyg-
gelige ord til kundene, og han hjelper 
dem gjerne ut til bilen med varene. 
Jeg tenker at han har fått en god 
oppdragelse, for han er så høflig  
og hjelpsom mot alle. Stem på ham 
fordi det er unikt at en så ung mann 
viser så flott arbeidsmoral, lojalitet 
og klokhet, sier sjefen hans. 

 ➽ Send KASSA6 til 2205 

5.  GERD IREN BERGE  
HJORTHAUG

BUTIKK: Rema 1000 Tau, Rogaland
ALDER: 41 år
SIVIL STATUS: Gift, to barn

Butikksjef Mikael Pettersson blir  
henrykt når han får vite at Gerd Irens 
navn er nevnt i kåringen. Før han ble 
hennes sjef, var han kunde i butikken. 
Han vet av erfaring hvor utrolig koselig 
det er å bli ekspedert av nettopp henne.
– Hun har det største hjertet i verden og 
er fantastisk. Det eneste hun er opptatt 
av, er at alle skal ha det bra, enten det er 
kollegaer eller kunder. I butikken har hun 
ansvar for blomster og ferskvarer, og hun 
bidrar hver dag til orden og god stemning. 
Hjemmets lesere bør stemme på henne 
fordi hun virkelig bryr seg om andre. Alle 
føler hennes omsorg, for den er ekte og 
fundamentert. Vi har mange pensjonister 
som kunder og for mange er besøket  
i butikken dagens høydepunkt. Det er 
Gerd Irens fortjeneste at det er slik, for 
hun gir av seg selv og gjør butikkærendet 
til en sosial happening.  

 ➽ Send KASSA5 til 2205 
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9.  JORUNN  
ANDREASSEN

BUTIKK: Kiwi Harpefoss,  
Sør-Fron i Oppland
ALDER: 53 år
SIVIL STATUS: To barn

Sjefen til Jorunn, Silje Meldal, 
skryter av Jorunn. 
– Det er kjempeviktig å ha ansatte 
som Jorunn, som er på fornavn med 
kundene og alltid er blid. Slikt skaper 
trofasthet. Jeg ser ikke bort fra at 
mange handler hos oss nettopp på 
grunn av 53-åringen. Jorunn har 
noe ekstra, som betyr mye for de 
faste kundene. Hun fortjener virkelig 
den hyllesten hun nå får, og jeg  
håper at Hjemmets lesere stemmer 
på Jorunn, for det fortjener hun  
virkelig. Hun er unik og et forbilde  
i vårt yrke, slår butikksjefen fast. 

 ➽  Send KASSA9 til 2205 

11. HELENE JENSEN
BUTIKK: Bunnpris i Grimstad,  
Aust-Agder
ALDER: 22 år
SIVIL STATUS: Enslig

Assisterende butikksjef Tommy 
Monsen skjønner godt at Helenes 
navn er blitt nevnt i spørsmålet om 
hvem som er Norges hyggeligste 
kassadame eller kassamann, for 
hun viser hver dag at hun synes  
det er morsomt å være på jobb.
– Hun elsker å være her, sitte i kas-
sen og møte kundene – og det er 
synlig for alle at det er slik. Alltid  
har hun en hyggelig kommentar,  
og når eldre personer trenger litt 
hjelp, iler hun til før de rekker å  
spørre. Hjemmets lesere bør stem-
me på Helene fordi hun sprer energi 
og glede både til kunder og kolleger. 
Har du en dårlig dag og møter 
Helene, blir den straks litt bedre,  
for hun løfter deg opp.

 ➽ Send KASSA11 til 2205

13.  ANNE JO-
RUNN MYREN 

BUTIKK:  
Spar Eggedal i Buskerud
ALDER: 44 år
SIVIL STATUS:  
Samboer og to barn

Daglig leder Thomas 
Johansen sier følgende:
– Når jeg lærer opp andre  
til hvordan de skal gjøre en 
god jobb i butikken, bruker 
jeg Anne Jorunn som for-
bilde. Hun har evnen til å 
gjøre en dårlig dag god og yter rett og slett kjempegod ser-
vice  
til alle som kommer til oss. Hun liker seg i kassen og er blid, 
positiv og tar vare på folk, og det er veldig viktig i en jobb 
som dette. Når ekspeditører er så langt over gjennom- 
snittet hyggelige, får man en stor kundemasse og det  
har vi. Alle er glad i henne. Hjemmets lesere bør stemme  
på henne fordi hun er fantastisk.

 ➽ Send KASSA13 til 2205

12.  SONDRE  
GOTTORMSEN

BUTIKK: Eurospar, Tomasjord, 
Tromsø, Troms
ALDER: 29 år
SIVIL STATUS: Ugift, ingen barn

– Det forbauser meg på ingen 
måte at Sondre er foreslått  
å være Norges hyggeligste 
kassamann, sier butikksjef 
Freddy Svendsen. 
– Han har en utrolig kontakt 
med kundene og tør å spørre 
om de har det bra. Hjelpen 
hans er aldri langt unna. Kommer en kunde med en frukt  
eller grønnsak som ser litt shabby ut, går han og bytter den.  
I tillegg skryter han av kundene. Mange velger hans kasse for 
å få litt av hans positive energi. Hjemmet lesere bør stemme 
på ham fordi han fortjener å hylles. Han står på, og Sondre  
har alltid service som sitt høyeste mål i sin arbeidsdag.  

 ➽ Send KASSA12 til 2205

10. BJØRG MASTERNES
BUTIKK: Matkroken Kunes i Finnmark
ALDER: 59 år
SIVIL STATUS: Gift, fem barn, to barnebarn

Vinterstid er det bare rundt tyve fast-
boende i Kunes. Den lille bygda ligger  
innerst i en fjord, med fjellet og vidda 
som nabo. Bjørg er både sjefen og kassa- 
damen, så det er kundene som får si 
hvorfor dere bør stemme på henne.
Hadde det ikke vært for Bjørg, ville vi ikke 
hatt tilgang til dagligvarer uten å måtte kjø-
re langt, sier innbyggerne. De føler takk-
nemlighet fordi hun alltid gjør alt hun kan 
for kundene sine, som både er fastboende 
og camping- og hyttefolk. Det har ført til en 
massiv forslagsstrøm om å gjøre Bjørg til 
«Norges hyggeligste kassadame». 

På Hjemmets Facebook-side har det 
strømmet inn godord. Alle i bygda får  
komme og sette seg ned i kaffekroken  
og få kaffe og prate, og hver lørdag byr 
innehaveren på vafler, som det er frivillig  
om man betaler for. «Man krever da ikke 
betaling av gjestene sine», sier Bjørg.

 ➽ Send KASSA10 til 2205
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14.  KAROLINE  
GULBRANDSEN

BUTIKK: Joker Kongsvinger, Hedmark
ALDER: 25 år
SIVIL STATUS: Samboer 

Innehaver Alf Øyvind Sandviken 
hadde mange gode grunner til å 
ansette Karoline som butikksjef. 
– Hun har en egen evne til å få  
andre i godt humør. Dessuten har 
hun aldri motforestillinger mot  
oppgaver hun blir tildelt og er løs-
ningsorientert. Har vi en vanskelig 
kunde, klarer hun praktisk talt alltid 
å snu alt, slik at det ender med smil 
og glede. Å ha medarbeidere som 
henne er gull verdt. Hun tar alt på 
strak arm. Jeg synes leserne skal 
stemme henne frem fordi hun er 
den hun er; et fantastisk forbilde  
for alle som jobber i butikk og møter 
kunder daglig.

 ➽ Send KASSA14 til 2205

16.  PHILLIP KANE  
ERICHSEN

BUTIKK: Joker, Skei i Jølster,  
Sogn og Fjordane
ALDER: 40 år
SIVIL STATUS: Ugift

– Phillip har en egen evne til å møte 
kunder på en slik måte at de åpner 
seg for ham og forteller om sine liv. 
Noen kommer hit bare for å slå av 
en prat med ham, sier butikksjef 
Melissa Fugle.
– Alle hos oss er vennlige og service- 
innstilte, men han har en tillitvek-
kende side, som er spesiell, og derfor 
bør Hjemmets lesere stemme på 
ham. Han gjør en forskjell for alle 
som møter ham og er alltid klar til  
å hjelpe. Han bruker tid på kundene 
og får dem til å føle seg viktig,  
sier sjefen hans.

 ➽ Send KASSA16 til 2205

15. JESSICA KRAUSS
BUTIKK: Rema 1000, Vigeland, Vest-Agder
ALDER: 21 år
SIVIL STATUS: Singel, har to katter

Jessica har en sjef som av hele sitt  
hjerte håper at hun blir kåret til Norges 
hyggeligste kassadame. Frank Vidar 
Nordby forteller at hun kom til dem  
på tiltak for to år siden, men ble fast  
ansatt fordi hun er så fantastisk  
hjertevarm og arbeidsom.
– Jessica er solstrålen, som ønsker alle 
kunder en fin dag eller kveld. Barna spør 
etter henne fordi hun pleier å la dem sitte 
på fanget og skanne varer. Hun har en 
måte å være på, som gjør at alle føler at 
de kjenner henne. Stem på henne fordi 
hun viser så stor hjertevarme og et så 
stort engasjement for jobben. Jeg har 
selv anbefalt henne til å hovedkontorets 
pretalentprogram, som er første skrittet 
til å bli kjøpmann selv. Da hun kom til oss 
hadde hun utfordringer i livet. Nå er hun 
en viktig ansatt, sier han.  

 ➽ Send KASSA15 til 2205

17.  SISSEL  
KRISTIANSEN

BUTIKK: Obs Horisont,  
Hordaland
ALDER: 52 år
SIVIL STATUS: Skilt, to barn

Salgsleder for kasse og infor-
masjon, Hege Andersen, har 
bare godord å si om Sissel  
og sier at hun virkelig fortjener 
å bli hyllet som kassadame.
– Hun er en enestående person, 
Hege snakker med alle og får 
hver og en til å føle seg velkom-
men. Slik jeg ser det, er hun naturlig imøtekommende, det er 
aldri noe tilgjort, hun er bare født blid og positiv. Det er mange 
gode grunner til at leserne bør stemme på Sissel. Alle rundt 
henne blir glad, og hun yter bestandig det lille ekstra og står 
på hver dag. Har du en dårlig dag, kan du snakke med henne 
og alt blir straks litt bedre. Hun har alt en god kassadame skal 
ha, pluss litt til.

 ➽ Send KASSA17 til 2205

18.  MARGARETH  
RAAKEN

BUTIKK: Extra Brekstad, 
Trøndelag
ALDER: 70 år
SIVIL STATUS: Har mann, 
barn og barnebarn

Noen gir alltid mer enn for-
ventet og holder ut lenger, 
og det gjelder Margareth. 
Ingen kommer opp mot 
henne, mener butikksjef 
Roar Birkelund, og legger 
til at det gjennom flere tiår 
har betydd enormt mye for butikken å ha henne i kassen.
– Når vi får nye ansatte, er det alltid hun som lærer dem opp. 
Hun er nøye og effektiv, og den kjappeste vi har til å slå inn 
varer – alltid med et smil. Hjemmets lesere bør stemme  
på henne fordi hun er et bevis på at selv om du passerer 
pensjonsalder, så kan du være like effektiv og en like stor bi-
dragsyter. Hos oss er hun nummer en. Hun kommer alltid på 
jobb og stiller opp på kort varsel. Hun er en drømmeansatt!

 ➽ Send KASSA18 til 2205
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