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God jul og
godt nytt år!
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Den Stolte Hane,
fryst, pr.kg
KERAMIKER: Grethe Othilie Gullaksen er med i nasjonal nettbutikk.

Lokale med som
pilotbedrifter

Fersk indrefilet
av storfe
Matmestern, pr. kg

l Smykker og keramikk med i nettbutikk
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Othilies keramikk og
Wilhelmine er blant 15
håndverksbedrifter som
er med i nyopprettet nasjonal nettbutikk.
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ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

Lillesandshåndverkerne Grethe Othilie Gullaksen og Trine Wilhelmine Rønnevig er med sine bedrifter, to av 15 piloter som er med i
den nyåpnede nettbutikken på
www.birka.no – en felles salgskanal
for profesjonelle norske kunstnere
og håndverkere.
Butikken er kommet i stand som
et samarbeid mellom Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk
og KompetanseSmia, og rommer
foreløpig 15 pilotbedrifter. Antallet
skal gradvis utvides, før en større
lansering i 2014.

Målet er å gjøre
norsk kvalitetshåndverk lettere tilgjengelig for kunden
«Nødingen»
Othilies Keramikk har tilhold i
Brekkestø, der Grethe Othilie bor
og arbeider. Hennes «varemerke»
er designet ”Nødingen” som har
utgangspunkt i et sjømerke med
samme navn. Plankeveggen er det
hun søker å gjenskape i de ulike

Coca-Cola 1,5 liter

Velg mellom alle varianter i serien. Coca-Cola, Zero/
Light/Fanta/Sprite/Tab x-tra/Urge, 3 x 1,5 liter, 10,88/liter.
Pris ved kjøp av én: 24,50/stk + pant

SMYKKER: Gullsmed og smykkedesigner Trine Wilhelmine Rønnevig er med som pilotbedrift.
bruksgjenstandene. I nettbutikken
tilbyr hun blant annet krus og kopper i dette designet.

armbånd med perler, ringer og øredobber i sølv.

Hjertesmykker

I tillegg til Othilies keramikk og
Wilhelmines smykker finnes også
produkter i tre, vev, strikk og tinn i
den nystartede nettbutikken.
– Målet med butikken er å gjøre
norsk kvalitetshåndverk lettere tilgjengelig for kunden, og øke produsentenes lønnsomhet, sier Bjørg
Høvik Eriksen og Marit Ødegaard
Hagen i henholdsvis KompetanseSmia og Birka.

Bedriften Wilhelmine, der gullsmed og smykkedesigner Trine
Wilhelmine Rønnevig produserer
sine smykker, holder til i Strandgata i Lillesand. Hun har laget
smykker i snart 30 år. Hjertet står
sterkt som symbol i Wilhelminesmykkene.
I nettbutikken tilbyr hun i tillegg
til hjertesmykkene, blant annet

Lettere tilgjengelig
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Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan
være utsolgt. Kun for private husholdninger.
Prisene gjelder t.o.m 22.12.2013.

7

