
Butikker, kafeer 
og  restauranter er 
 avhengige av kunder for 
å overleve. Så lenge man 
følger enkelte forholds
regler er det mulig 
å  opprettholde godt 
smitte vern også mens 
man handler.
•  Hold avstand til  andre, 

også de ansatte, 
på minst to meter 
 (innendørs).

•  Unngå å ta på varer du 
ikke er interessert i.

•  Vask hender ofte og 
nøye, og bruk gjerne 
håndsprit i tillegg.

•  Betal kontaktløst om 
mulig.

•  Følg generelle 
smitte vernregler 
fra  nasjonale 
 myndigheter.

•  Hvis du har korona
virus eller er forkjølet, 
skal du være hjemme.

•  Hvis du er i karantene 
skal du ikke være på 
offentlige steder med 
folk ( som butikker o.l.)

I Asker bor det 47.369 
arbeidstakere. Det 
finnes også 3.195 virk
somheter med ansatte, 
hvorav 3.033 av dem har 
 mindre enn 50 ansatte. 
I følge en nylig gjennom
ført undersøkelse av 
NHO, frykter 47 prosent 
av små bedriftene å gå 
konkurs som følge av 
koronakrisen.

Mike Latch på Cæsar Café og Pizzabar, og 
Ann-Kristin Torgersen i klesbutikken Helt 
Dilla, er to av driverne i Sætre som står på 

døgnet rundt for å holde liv i bedriften i disse dager. 

Pizza til alle
– Jeg jobber med å få utkjøring av pizza opp og stå 
til tross for at jeg har måttet permittere de fleste 
ansatte, sier Mike Latch. Lav bemanning betyr ikke 
at sambygdinger i karantene har måttet sulte. – Man 
finner løsninger, vi må det om vi skal ha håp om 
å overleve. Vi har for eksempel gjort avtaler om å 
sette pizzaen utendørs, og så har vi gått inn igjen før 
kunden har plukket opp maten. Inne har vi fjernet 
mange stoler så gjestene kan holde den nødvendige 
avstanden, så av og til har faktisk gjester måttet vente 
ute.

Det er utfordrende å drive en restaurant nå, med 
manglende kunder og mange nye regler å forholde seg 
til, medgir Latch, men han har fått en bekreftelse på at 
han gjør det han skal. – Vi har hatt uanmeldt smit-
tevernkontroll i restauranten, med tommel opp som 
resultat.

Klær gir arbeidsplasser
En av bransjene som er hardest rammet for tiden er 
klesbransjen, men Ann-Kristin Torgersen på Helt 
Dilla i Sætrealleen holder fortsatt dørene oppe. – Vi er 
også en del av en dugnad, sier Torgersen og forklarer 
nærmere. – En ting er ansiktene du ser i butikken. 
Kommer det ingen kunder, forsvinner de arbeidsplass-
ene, det skjønner alle. Men i tillegg forsvinner ar-
beidsplasser hos grossister, importører og produse-
nter, så denne tiden har store konsekvenser i bransjen, 
påpeker Torgersen. Nettopp derfor er det så viktig 
for henne å få dette til. – Vi har åpent med redusert 
åpningstid, men tilbyr både håndsprit og engangshan-
sker. Vi kjører ut varer, har mulighet for 1-til-1-handel, 
og vi er ekstra aktive på sosiale medier for å vise fram 
klærne våre, forteller Torgersen som setter enormt 
stor pris på gode kunder i disse dager. 

Leder av Sætre Handelsstand, Arne Hjorth, skjønner 
hva Torgersen mener. – Tross innsatsen som legges 
ned er det fortsatt trange tider. Samtidig er det stadig 
kunder som kommer til Sætre sentrum fordi de har et 
bevisst ønske om å støtte opp om lokale bedrifter, og 
det er vi veldig glade for. 

Den torsdagen da hele Norge stengte ned, 
bestemte jeg meg for at vi skulle klare dette, 
sier Marit Neeraas Brodtkorb som eier og 

driver Xponella interiør i Asker sentrum. – Vi holder 
hjulene greit i gang, takket være en veldig lojal og 
god kundegruppe. Umiddelbart etter at krisen var 
et faktum, opprettet Brodtkorb en Facebookgruppe 
– Såpe til folket – og via den siden formidles alt fra 
såpe til solstoler og påskepynt. En morgen våknet 
hun og kom på at en av kundene hennes ikke er på 
Facebook. Da ble det en sms, som førte til en god 
telefonsamtale. – Vi kjører ut og leverer varer, men det 
kommer også folk innom butikken, men da er det god 
plass. Vi vasker også enda mer enn vi pleier, og bruker 
alltid håndsprit på hendene før vi for eksempel byr på 
en kaffekopp, forsikrer Brodtkorb og priser seg heldig 
som driver i en bransje som fortsatt har etterspørsel. 

Kaffe til folket
To dører lenger bort går det også mye håndsprit om 
dagen, for der holder Mari Kleiven åpent på Kårner 

kaffebar. – Folk har behov for litt normalitet oppi 
alt dette, så vi får mange tilbakemeldinger fra kunder 
som er veldig glade for at vi er åpne. Mange tar med 
seg kaffen på tur, noen sitter ute, og noen sitter inne 
med god avstand mellom seg. Mari har også fjernet 
«sukkerstasjonen» og har alt av sugerør, servietter og 
plastlokk bak disken. – Det er mye fokus på hygiene 
og smittevern, men heldigvis også på samhold og 
godt humør.  

Samarbeid
Daglig leder i Asker Sentrum AS, Mari-Anne 
Smyth-Olsen, lovpriser innsatsen som legges ned i 
handelsnæringen i sentrum. – Det har oppstått et 
unikt samhold mellom butikkene. Da for eksempel 
frisørene fikk beskjed om å stenge, kom andre butik-
ker og tilbød seg å levere ut varer som frisøren solgte 
over telefon. Alle står på, men det er klart det er 
tøffe tider. Hvordan sentrum skal se ut etter at dette 
er over er opp til hver enkelt av oss, for uten kunder 
klarer vi oss ikke, understreker Smyth-Olsen. 

Pizza og klær

Fortsatt liv i sentrum

Også i Sætre har koronakrisen truffet service- og handelsnæringen hardt, 
men de lokale driverne gjør alt de kan for å overleve.

Handelsstanden i Asker sentrum står på som bare det, men til syvende og sist er det kunden som bestemmer.

For å bevare sine bedrifter og kortreiste arbeidsplasser, er nærmiljøet i Sætre, som på andre steder, avhengig av din 
hjelp. Her representert ved AnnKristin Torgersen fra Helt Dilla, og Mike Latch fra Cæsar Café og Pizzabar. 

Lokale butikker og små bedrifter gjør en 
kjempejobb i disse tider, men de trenger 
din hjelp. F.v.: Mari Kleiven fra Kårner 
kaffebar, Marit Neeraas Brodtkorb fra 
Xponella og Mari-Anne Smyth-Olsen fra 
Asker sentrum AS

HANDLE LOKALT I ASKER

Asker og Bærum handels- 
og servicebedrifters forening

Tofte i våre
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