
VELKOMMEN TIL DENNE KVELDEN FOR GODE MINNER

Ta gjerne også en titt på  www.nymoen.info



VI  SOM SITTER
HER, HAR SÅ UTROLIG MYE 

Å VÆRE STOLTE AV

Vi var først ute i Norge
på mange områder når 
det gjaldt butikkdrift



Men det startet vel egentlig her



Netto 500
Nytt konsept
En forløper
for PRIS 
konseptet





Klare og 
tydelige 
meldinger 
om hva vi 
ville



Men det aller viktigste
var menneskene
bak PRIS kjeden





To kjekke karer

Leif Roger Andersen. Han var 
ansatt hos Olav på Skoppum. 
Det var første dagen min 
i PRIS. Har utrolig mange 
fine minner fra den tiden. Hils 
så masse til de andre, og kos 
dere. Masse varme hilsner fra 
Bengt. Astrid hilser også.









Mange flotte damer hadde vi også !











Her gjorde jeg min aller 
største bommert når det  
gjelder mine menneske 

kunnskaper. Dette skjedde 
når jeg overtok Mini 

Vekter - 8 til 8 og 
Margareth Nicolaisen. Hun 
var en av mine mest lojale 

ansatte som bare var 
superdyktig



Ja noen har 
dessverre 
også, gått 
bort men vi 
husker deg 
Freddy med 
mange gode 
minner





En del turer og 
utflukter var vi 

også på
• Båtturer 
• Lofoten
• Roma
• Paris







Hanna og jentene
fira flaggene når 
jeg kom for å 
overta butikken

















Vi var de første i Norge som utviklet 
dataprogrammer og gikk fra PLU og "dumme" 
kasser, til strekkoder og skanning ved at Nils Atle 
fant ut hva som skjedde mellom master og slave 
kasser, ved hjelp av å studere på nuller og ett tall.



Vi var den andre butikken i Norge 
som hadde kasser som hadde 

scannere og kunne lese strekkoder



Elektronisk utskrift av hylleforkanter og plakater «fant vi opp»



Åpningstider var vi jo blant 
de absolutt første i Vestfold



Elektroniske 
Hylleforkanter 
installerte vi i 

Pris Holtandalen. 
Her var vi først i 
Norge til å teste 

dette ut



Første 
dagligvare 

butikk i 
Norge som 
tok i bruk 

alarm 
overvåking
av varene







Vi tok i bruk walk inn kjølerom som en av de første kjedene i Norge





Husker 
dere 

denne 
saken ?



Litt skryt og dikt fikk vi også fra våre lojale kunder



En epoke er over
og en ny starter











Giftemål på Hotell klubben i Tønsberg. Reidulf Brudgom, Bjørn brud og Bent Brudenugg.



Glad kort automaten med bonger 
var en «nyskapning for 
Norsk dagligvare handel





Snipp 
snapp 

snute og 
så var 

eventyret 
ute





Åpningen av
Horten 

ButikkData
feires med 

STIL













Åpning av Horten ButikkData

TRYKK PÅ  BUTIKKDATA LOGOEN OVER FOR
Å SE EN 10 MINUTTERS FILM FRA ÅPNINGEN.

Ta gjerne også en titt på  www.nymoen.info

https://youtu.be/3xVziRYBpKw

