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Blant 16 nominerte bedrifter 
var det Annes Klær som 
fikk tildelt utmerkelsen Årets 
bedrift 2019 i Gausdal. Selv 
trodde innehaver Anne Gunn 
Heggen at det bare var de 
store foretakene som fikk 
sånne utmerkelser. Der tok 
hun grundig feil. 

Av Åse Kari Gravråk

Prisen er vel fortjent. Gausdal Næringsråd 
skriver bla. i sin begrunnelse at til tross for 
et krevende marked og usikkerhet knyttet 
til lokaler, har innehaveren maktet å utvi-
kle virksomheten gjennom flere epoker. 
Innehaveren yter god service, har et ukue-
lig pågangsmot, og hun har greid å bite 
seg fast som en viktig del av næringslivet 
på Segalstad Bru. Det er en bragd for en 
liten virksomhet uten en kjede eller store 
eiere i ryggen. Virksomheten er ikke stor, 
men er viktig i helheten av butikker som 
utgjør handelssentrumet Segalstad Bru. 

To etasjer
– Jeg driver butikken alene, men har litt 
hjelp av og til,  sier Anne Gunn. – Det blir 
for tøft å være helt alene i lengden. 
Nå har hun to etasjer fylt med dameklær 
i de nye lokalene som hun overtok i i fjor. 
Her er det hverdagsklær og festantrekk 
i alle størrelser og varianter.  Kåper og 
vesker. Treningsklær og badetøy. Litt av 
hvert. Og her er det ikke bare gausdøler 
som er innom. Både nørddøler og hade-
lendinger, hyttefolk og utenbygds venn-
innegjenger har hun på kundelista. 

Service og fleksibilitet
– Hvis det for eksempel er en jentegjeng 
som ikke har mulighet til å rekke ordinær 
åpningstid, holder jeg gjerne åpent hvis 
vi avtaler på forhånd. Og jeg ettersender 
gjerne en kjole i posten hvis jeg ikke har 
riktig størrelse i butikken når de er innom. 
God service legger vi vekt på.

Voksne damer
Hun har tre generasjoner som handler i 
butikken, alderen spenner fra 14 til 96 år.
– På et lite sted må vi favne flere, sier hun, 
men den største kundegruppen er voksne 

damer. – Vi har store størrelser, men også 
helt ordinære. Dvs. noe for alle.

Skeptisk i starten
Hun var i utgangspunktet litt skeptisk 
til å flytte inn i nye lokaler, men så viste 
det seg at det ble flere fordeler enn hun 
hadde tenkt.
– Her er vi godt synlig fra hovedveien, det 
var vi ikke før. Og det er mange flere som 
stikker innom mer tilfeldig nå enn tidligere, 
det synes vi er hyggelig.

Alternativ til kjedebutikkene
– Hos oss finner du mye som du ikke 
finner andre steder. De merkene jeg har 
valgt har en del store størrelser. Vi er et 
alternativ til kjedebutikkene, og prismessig 
ligger vi omtrent midt mellom kjedebu-
tikker og de dyre nisje-butikkene. Ofte 
handler dette om kvalitet og du får det 
du betaler for, sier innehaveren av Årets 
bedrift 2019.

Ingen tvil, her er det bare å svippe innom 
og prøve. Og mennene? De kan vente 
i en behagelig sofa som er plassert midt 
i lokalet. 
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