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Coop Oppdal har en
netto omsetning på 700
mill, ca 460 medarbei-
dere og ca 19.000 med-
lemmer og eiere.

Med virksomhet i 8 kommuner
og med ca 40 butikker er de en
av de største aktører som satser
og driver med handelsvirksom-
het i distriktene i Sør-Trøndelag
og Nord Østerdalen. Bedriften
er organisert i 3 regioner med
Oppdal, Tynset og Støren som
regionsenter. Administrasjon
for bedriften ligger i Oppdal.

Kåre Jon Langberg er
Driftssjef for Midtre Gauldal
og har base på Støren.

Vi møtes midt i den mest
hektiske tiden på året. Det er
oktober og budsjettmåned.
”Travelt men også veldig
spennende og givende”, me-
ner Langberg, som er en over
gjennomsnittlig engasjert re-
gionsjef. Man får på følelsen
at dette ikke er bare en jobb,
men en livsstil. Han kjenner
alle butikksjefene godt og har
nesten daglig kontakt. Det er
ham de ringer til når proble-
mer dukker opp.

”En må liksom kunne litt
om alt, en må ha evne til å om-

stille seg.” sier Langberg som
også i all tid har vært sentral
tillitsvalgt i fagforbundet Le-
derne. Når Langberg har be-
hov for litt avkobling drar han
til fritidsstedet på Frøya, men
han stenger ikke av telefonen
og mailboksen. ”Da tror jeg at
jeg hadde blitt mer stressa, jeg
liker å følge med på hva som
skjer hele tida så jeg må inn
og sjekke mail innimellom da
også.”

Langberg har 15 butikker
under sine vinger, de fleste og
største på Domus Støren. Her
er både kolonial og faghandel.
Senteret omsetter for 150 mil-
lioner årlig. De andre butik-
kene finner vi på Ler, Lunda-
mo, Hovin, Ålen, Haltdalen,
Singsås, Bjørgen, Soknedal.

I Gauldal har Coop en mar-
kedsandel på fantastiske 70
%, dette er spesielt da Coop
sin markedsandel på landsba-
sis ligger i underkant av 24 %.

Langberg er oppvokst i
2.etasje på Hareid Samvirke-
lag, sønn av samvirkelagsbe-
styreren. Likevel mener han
det var tilfeldigheter som gjor-
de at han valgte en karriere
innen Coop. ”Jeg kunne like
gjerne blitt snekker” forteller
han oss. ”Jeg ble kraftig frarå-
det av mine foreldre å satse på

et yrke innen butikkdrift, du
har «aldri fri”. Det skulle vise
seg at foreldrene hadde rett.
Likevel havnet han på Samvir-
keskolen og lærlingeutdannel-
sen der.

Langberg mener det trengs
en næringsforening på Støren.
”Det er veldig positivt å sam-
arbeide slik mellom de for-
skjellige bransjene, vi har mye
å lære av hverandre. Dessuten
kan vi sammen utøve et mye
større press i politiske pro-
sesser. Man bør ha en kom-
munalt ansatt til dette, ellers
fungerer det ikke. Ansatte/ei-
ere av små firma kan ikke bare
forlate arbeidsplassen sin for å
gå i et slikt møte.”

Da Langberg kom til Stø-
ren Samvirkelag i 1991 var
allerede E6 lagt om. Følgene
av dette for handelen på Stø-
ren er omdiskutert. ”Jeg fryk-
ter den midlertidige stenginga
av Hage bru. Det skal ikke så
mye til før handlemønsteret
blir varig endret” Langberg er
redd kundene fra for eksempel
Hovin vil velge å legge hand-
leturen nordover i stedet for å
kjøre den lange omveien rundt
Statoil for å komme til Domus
Støren. Nå står vi foran nye
omlegginger av E6 opp gjen-
nom Gauldalen. Usikkerhet

omkring hvor den endelige
traseen blir liggende gjør at
mange planer om utvidelse,
nyetablering og evt. flytting
av butikker blir satt på vent.
”Det gjelder å holde seg opp-
datert og følge med på hva
som skjer for å kunne slå til og
plassere seg på mest gunstig
sted når E6 blir ferdig.” sier
Langberg, som videre forteller
at det er mange faktorer som
spiller inn for å få best mulig
plassering. ”Tilgjengelighet,
parkeringsmuligheter og syn-
lighet, muligheter for å utvide
for å nevne noen. Ny-Prix’n
på Ler er et godt eksempel
på dette som også er en søn-
dagsåpen ”Brustabu”. Likevel
er Langberg betenkt når det
gjelder søndagsåpne butikker.

Langberg og Coop Oppdal
har mange planer inn i fram-
tida. Ny butikk i Soknedal lig-
ger bare og venter på endelig
trasévalg av E6, og på Lun-
damo er det ny adkomst og ny
parkeringsplass som ligg på
vent. I Ålen jobbes det for å
utbedre flomskadene. Han er
spent på hva som skjer med
Norsk Kylling. Vil de reetable-
re seg på Støren eller kommer
de til å flytte mot Trondheim?
Dette mener han vil få en del
konsekvenser for handelen
og veksten på Støren.”Det er
snakk om mange arbeidsplas-
ser, og med økt drift vil nye ar-
beidere komme til og etablere
seg her med sine familier”.

”Framtida er spennende, og
jeg ser positivt framover”

Tiltro til egenart

Kåre Jon Langberg med Eva Aune på den nye Coop Extra på Domus Støren.
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