
Ski Storsenter tar hensyn 
Tekst: Mette Kalleberg 

et er med glede å melde at et av 

Norges største handlesenter, Ski 

storsenter, tidligere i vår tok et 

av våre medlemmer på alvor da hun 

kontaktet dem for å melde om 

problemene hun, og trolig mange flere, 

fikk av senterets duftmaskin.  

Haldis Marie Holthe Mjåvatn både ringte 

og sendte mail til ledelsen ved senteret 

der hun tok opp problemene med 

duftene som ble spredt i lokalene der kundene oppholdt seg. Ikke bare er dette problematisk 

for kundene, men også for de ansatte som må oppholde seg der daglig. Duftmaskinene var 

plassert i taket nær inngangspartiene. Haldis Marie opplevde at hun ble lyttet til, tatt alvorlig 

og tatt hensyn til. 

Senterleder Gro Collett bekreftet i et telefonmøte med Haldis Marie at hun hadde lyttet til 

rådene, tatt dem til etterretning og fjernet alle duftmaskinene i hele senteret. I tillegg til 

telefonbekreftelsen kom det også en bekreftende mail som vi publiserer her: 

”Avtalen med leverandøren av duft ble sagt opp 4. juni. Duften ble imidlertid slått av dagen før, 

onsdag 3. juni. Avtalen gikk i temmelig nøyaktig 1 år. 

 Duftboksene vil bli skrudd ned fra søylene i løpet av kort tid og vil ikke komme opp igjen. 

 Så ønsker vi både deg og alle andre velkommen tilbake til Ski Storsenter og et senter med frisk luft! 

 Med vennlig hilsen 

Gro Collett 

Fungerende senterleder” 

 

For noen år siden tok Haldis også opp dette med at de hadde duft i stellerommene der barn 

stelles og ammes. Dette ble også fjernet den gangen. Det er ikke kommet inn duftkilder etter 

dette. Haldis Marie understreker at det var helt fantastisk å oppleve å nå fram uten kamp. 

FKMI vil berømme Ski storsenter, ved senterleder Gro Collett, for å ta en parfymeoverfølsom 

kunde så på alvor som de her har gjort. Dette vil trolig ha en gunstig virkning på alle kunder 

som besøker Ski storsenter. Vi oppfordrer alle våre handlesenter til å følge dette eksemplet. 

FKMI takker også vårt medlem Haldis Marie Holte Mjåvatn for at hun har stått på i sitt 

nærmiljø for å få et bedre inneklima ved Ski storsenter! 
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