Kristiansand Mynthandel åpner avdeling i Sandnes.
av Oddmund Fuglestad

Den 1. august åpnet Kristiansand Mynthandel avdelingskontor i Langgaten 17 i Sandnes. Butikken
ligger strategisk plassert nesten i krysset Langgata/Flintegata, og er lett å finne. Nærhet til Ruten gjør
at den er godt tilgjengelig for folk som er avhengig av kollektivtransport, og i tillegg er det gode
parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet. Myntklubben tok turen ned en mandag formiddag, og
fikk en prat med innehaveren Håkon Finsland.

Håkon Finsland i sin nye butikk i Sandnes.

En strålende opplagt Håkon kan fortelle at det i første omgang er skrevet leieavtale for tre år, men at
etableringen av butikken er gjort i et langsiktig perspektiv med en horisont på i alle fall 15 år. Nå til å
begynne med vil det være litt begrensede åpningstider, og Håkon blir å treffe mandager og tirsdager.
Etter hvert vil butikken bli drevet av Lyngdølen Viggo Austbø og ha åpent daglig, men nå i oppstarten
så vil Håkon selv stå bak disken.

Butikken ligger strategisk plassert midt i Sandnes sentrum
med en stor og flott fasade mot Flintergata.
Varesortimentet i butikken omfatter selvsagt det meste innen mynt- og seddelsamling, samt
myntbrev og etter hvert også postkort. I tillegg vil Kristiansand Mynthandel også ha et variert utvalg
av kataloger og rekvisita for samlere.
Myntklubbens utsendte lurer på hvordan det kan ha seg at valget falt på Sandnes i stedet for
Stavanger, og til det oppgir Håkon to gode grunner. Først og fremst, så er jeg blitt kjent med mange
samlere fra Rogaland, og har mange faste kunder her. Jeg har i flere år deltatt på messene i
Figgjohallen og på Voll, og trives godt blant hyggelige og vennlige rogalendinger sier Håkon. Dere har
etablert et godt samlermiljø her i Stavanger/Sandnes området, og det er alltid kjekt å delta på
messene her. Dessuten er det oftere å se yngre folk som samler her enn det gjerne er ellers på
messer andre steder i landet. Håkon forteller at han vil fortsette å delta på messene i området selv
om han nå har etablert butikk her.

Grunnen til at Sandnes ble valgt foran Stavanger, er rett og slett et pris spørsmål. For tilsvarende
lokaler i Stavanger hadde jeg antakelig måttet betale 2,5 ganger så mye i husleie som her i Sandnes
slår Håkon fast.
Selv om Håkon foretrekker at kundene oppsøker butikken hans, så har han også etablert en egen
internett side, http://www.krsmynthandel.no/ og der vil man også finne oppdatert oversikt over
åpningstidene nå i starten til ting faller mer på plass.
For å forenkle kjøp av nye vurderingslister for klubbens medlemmer, vil vi etter hvert få til en ordning
der det blir anledning for medlemmene å kjøpe vurderingslister på enkelte utvalgte møter.
Vi i myntklubben ønsker Kristiansand Mynthandel hjertelig velkommen til Sandnes, og det er ekstra
hyggelig at vi nå både har klubbaktiviteter og butikk i samme by. Etableringen av en mynthandel i
Sandnes vil bidra til å forsterke og komplettere tilbudet til samlere, og på sikt forhåpentligvis bidra til
å styrke miljøet. Kristiansand Mynthandel avdeling Sandnes kan tilby klubbens medlemmer 10 %
rabatt på allerede rimelige priser på rekvisita.

Under fotografering utendørs kom Håkon såvidt utenfor sin egen butikkdør
før han ble praiet av en forbipasserende kunde.

