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Sjømannsattest
Arbeid på sjøen er utfordrende og krever god helse!
Hjelp24 HMS tilbyr utstedelse av helseerklæringer for sjømenn, loser/losaspiranter og
offshorearbeidere, samt råd og veiledning innenfor maritim medisin.
Hjelp24 HMS i Nordvest har 7 sjømannsleger autorisert av Sjøfartsdirektoratet. Vi garanterer kort ventetid og faglig god oppfølging.

For direkte timebestilling:

ein jubelavtale som varmar
tinDeKraFt småbeDriFt er ein enkel straumavtale for bedrifter som brukar under 100 000 kWh i
året. Du betalar det same som vi kjøper straumen for på NordPool + 99 kr pr. md. Du får 100% fornybar
energi inkl. i kraftavtalen, månadsrapport og tilgang til Di side med økonomioversikt. Avtalen set krav
til elektronisk kommunikasjon og e-postfaktura må nyttast som betalingsmåte.

bestill på tussa.no

Sted
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Ulsteinvik
Ørsta/ Volda
Stranda
Brattvåg
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Kristiansund

Direktetelefon
70 15 25 50
70 00 86 60
70 04 92 50
483 08 422
483 08 427
71 20 65 00
926 84 205

Hjelp24 HMS i
NordVest har også
offshoreleger, 2
autoriserte dykkerleger og 1 autorisert
flylege.
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Fellesutgave for
Midt-Norge, Møre
og Romsdal,
Nordfjord

Du sitter nå med den første fellesutgaven av gratismagasinet Næringsnytt i regionen Nord-Trøndelag til
og med Nordfjord i 2011. Vi har lagt
bak oss det første halvåret, og kan
se tilbake på totalt fire flotte magasin
i året som har gått. Næringsnytt
har kommet ut med tre nummer i
Trøndelag og ett nummer i Møre og
Romsdal.
Magasinet vårt skal fremdeles
være av og for bedriftsmarkedet,
og en brobygger for det lokale og
regionale næringslivet. Vårt største
bidrag er å markedsføre ditt firma
på en best mulig måte i hele denne
regionen. Våre magasin vil nå ut til
bedriftsmarkedet fra Nord-Trøndelag
til og med Nordfjord.
Stikkordene er som tidligere,
merkevarebygging og profilering.
Bedriftsmarkedet i Nord-Trøndelag,
Sør-Trøndelag, Nordmøre, Romsdal,
Sunnmøre og Nordfjord bugner av
små og mellomstore firmaer. Det er
stor spennvidde mellom de ulike
bransjer, og kreativiteten er stor mel-

lom fjord og fjell. Hvorfor ikke fortelle
om dette gjennom Næringsnytt.
I denne utgaven av Næringsnytt kan
du se og lese om Nordfjordkommunene Eid og Stryn. Kommunene
har et omfangsrikt næringsliv på
mange områder. Slik er det også
med næringslivet i Hareid kommune
på Sunnmøre og i Frosta kommune i
Nord-Trøndelag. Felles for alle disse
kommunene er at de har tro på fremtiden, og ser på utvikling i stedet for
stagnasjon.
Ellers er magasinet krydret med
mange flotte næringslivs saker og annonser fra hele fylket.
Portrettet vårt er av den nye hotelldirektøren for Quality Hotel Waterfront
i Ålesund, Eva Hole. Hotellet åpnet
dørene 6. juli, og vi har snakket med
en fargerik og spennende hotelldirektør med stor interesse for islandshester på fritiden.
I vårt neste utgave av Næringsnytt,
vil det bli ekstra fokus på fiskeri og
oppdrett. Aqua Nor (16.-19. august)
arrangeres annethvert år i Trondheim.
De siste årene har messen samlet
15-20.000 besøkende fra mer enn 50
nasjoner. Magasinet Næringsnytt vil
være på plass under messen og følge
opp de mer enn 300 utstillerne, som

representerer over 600 produsenter
og leverandører fra hele verden.
Vil du bli med i dette magasinet, så
ta kontakt med oss på e-post eller
telefon. Magasinet vil komme ut i
post i midten av september, altså fra
Nord-Trøndelag til og med Nordfjord.
GRATIS til bedriftsmarkedet.
Ellers vil vi fremdeles ta signalene
som vi hele tiden får som innspill fra
næringslivet i fylket. Vi er her for dere,
og tar opp hansken når dere kaster
den til oss.
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Eid inviterer

Næringsnytt søker deg!

-Vi i Eid inviterer deg til å
komme og sjå alt det flotte vi
har å by på! Vi er svært stolte
over kommunen vår, og mottoet vårt er såpass inkluderande som ”Eid inviterer”,
skriver ordfører
Sonja Edvardsen.

Har du en skribent, fotograf eller selger i magen?
Ønsker du å annonsere eller profilere ditt firma
er det bare å ta kontakt.
Ta kontakt med
Ole-Morten Rønning
Mobil 966 23781 - ole.morten@addo.no

Fotografer:
Gerd Fløde Bjørlo, Steinar Engeland / In Media,
Fotograf Lars Lunde, Gunn Helene Guddal

-I Eid har vi arbeidd målretta for å leggje tilhøva til rette for dei som ønskjer
å etablere seg her. Enten du vil etablere deg med ny næringsverksemd
eller finne deg ei høveleg bustadtomt.
Vi har gratis parkering i sentrum, vi
har lave miljøvenlege energikostnadar gjennom Fjordvarmeanlegget og
vi har tilgjengelege bustadtomter dei
fleste stadane i kommunen.
Kommunen legg vekt på å ha gode
offentlege tenester, og m.a. står ein
ny 8-avdelings barnehage klar til å ta
i bruk.

eit anna stort arrangement der heile
bygda stiller som dugnadsapparat.
Årets festival er den 22. og 23. juli.
Eid er også kjend som fjordhestens
mekka. Her finn du den årlege
Statens hingstutstilling for Fjordhesten
og Norsk Fjordhestsenteret er eit
ressurssenter som har ei av sine
hovudoppgåver å fremje avl og bruk
av fjordingen. Her er det stor kursaktivitet heile året rundt og fleire sommarleirar i sommar..
Du er med dette invitert til Eid! Vi skal

love å ta imot deg på den beste måten
vi kan, anten du ønskjer å etablere ny
næring, søkjer jobb eller ønskjer å byggje hus, vil på festival eller opera, om
du vil handle eller stå slalåm eller om
du rett og slett berre kjem hit for å nyte
den flotte naturen vår!
Du er hjerteleg velkomen, og på www.
nordfjordeid.no kan du lese meir om alt
vi har å tilby i Eid.
Helsing
Sonja Edvardsen
Ordfører.

Kommunen har markert seg sterkt
dei seinare åra som kulturkommune
der både opera og rock har fått stor
oppslutning. Eit synleg bevis på
dette er kåringa som årets kulturkommune i Sogn og Fjordane i 2010.
Eit blomstrande musikkliv for alle
kategoriar musikk må kunne seiast
ha blitt eit varemerke og er ei sterk
medverkande årsak til at du finn det
einaste Operahuset utanom Oslo her.
Samlokalisert med Eid vidaregåande
skule gjer det dette til ein spenstig
læringsarena for unge og håpfulle
nordfjordingar.
Musikalen Elskhug og Eksis som har
sitt opphav i historier knytt til den tid
det var eksererplass her, vert sett opp
den om sommaren. På Opera Nordfjord sitt program i år står Tryllefløyten,
og sist men ikkje minst så har vi den
årvisse Malacoff Rokkfestival som er
Næringsnytt - 7
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Malakoff

Handel i Eid og Eidsgata

Eid kommunes sentrale plassering
midt i Nordfjord gjør at minst 50.000
nordfjordinger og sunnmøringer kan
nå kommunesenteret Nordfjordeid i
løpet av en times kjøring.
Handelssenteret Nordfjordeid har vist
seg som en god og sterk motpol til
større senter som Førde og Ålesund.
På Nordfjordeid finner du nye
moderne kjøpesenter i tillegg til den
særprega ”Eidsgata” med de gamle
trehusa som gjør handelssenteret til
en attraktiv plass å være.
Her finner vi håndverk/-servicetilbud
av ulikt slag, små nisjebutikker,
kafeer og moderne og spennende
butikktilbud.
Hvem andre kan skilte med et flott
gartneri midt i sentrum, og ikke minst
en flott ”klemmekrok”? Kulturhuset
Gamlebanken ligger sentralt i Eidsgata og er utstillingsplass for kunstnere året rundt.
Nordfjordeid sentrum og Eidsgata
er en viktig del av Eid kommune, og
Eidsgata er en av de mest intakte
handlegatene i Sogn og Fjordane.
Opprusting av heile Eidsgata har
vært en prioritert oppgave av kommunen.
Med parkeringsplasser både vest og
øst for Eidsgata, har kommunen lagt
til rette for en opprusting der bilen
skal spille en mindre vesentlig rolle.
All parkering er gratis. Hensynet til
de myke trafikkantene skal ha første
prioritet.
Eidsgata har en blanding av bolNæringsnytt - 8

igeiendommer og næringseiendommer med gamle og nye bygninger.
Gata har i tillegg miljømessig og
estetisk verdi i kraft av gamle og
til dels verneverdige bygninger og
bygningsmiljø. Fra gata er det flere
åpninger mellom bygninger og eiendommer som knytter gata visuelt til
omgivelsene, skog og fjell, jordbruksareal og fjorden. Det har vært et mål
å ta vare på disse og framheve dem
gjennom opprusting og forvaltning
av arealene i gata. Her er såleis flere
åpne rom tilrettelagt for ulike aktiviteter. Den årlige ”Sommershopping”
som handel og kultur i nært samarbeid arrangerer i gata hver lørdag
sommermånedene, har nå fått en flott
arena til aktiviteten sin.
Disse lørdagene er Eidsgata
samlingsstedet for heile nordfjordregionen.
Det yrer av liv i Eid kommune, som
også markerer seg sterkt i idretter
som for eksempel skiskyting, hvor
kommunen kan skilte med utøvere i
verdenstoppen. I denne forbindelse
er skianleggene på Harpefossen og
fellesanlegget på Tua et viktige element.

Opera skaper liv

Eid er en av landets største operakommuner, og siden oppstart i 1998
har operaen, som nå er lokalisert i
eget hus, hatt årlige oppsetninger i
tillegg til andre produksjoner.
-Vi har nå fjorten flotte produksjoner
bak oss, og til høsten kommer en ny,
sier operasjef Kari Standal Pavelic.

-Hva byr dere på i år?
-Denne gangen blir det ”Tryllefløyten” av Mozart med premiere
1.oktober. Over femten dager vil vi
kjøre ti forestillinger. Og allerede nå
har vi solgt over 4.000 billetter, så
dette tegner veldig bra.
Operasjefen legger for dagen en
solid liste med solister, musikere og
frivillige som alle jobber knallhardt
for å gi en god operaopplevelse for
publikum.
-I 2000 havnet vi heldigvis på Statsbudsjettet, noe som gir oss rom for
å ha en ansatt kunstnerisk ledelse.
Vi har et kor på 45 medlemmer og
et orkester på 33. I tillegg kommer
rundt 200 frivillige. Jeg må jo også
nevne at vi har et nært samarbeid
med Eid videregående skole. Sammen med skolens elever satte vi opp
”West side story” nå i mars, en stor
suksess. I tillegg er yrkesfaglig linje
med på blant annet produksjon av
kulisser, sier hun.
-Opera i Eid er vel ensbetydende
med mange tilreisende?
-Ja, det syder og koker i sentrum.
Det kommer jo busslaster fra Sunnmøre blant annet, så dette får
ringvirkninger. I den forbindelse vil
jeg også nevne en annen tradisjon
vi har hatt noen år. Det er en konsert
i kirka på Eid hvor alle stiller gratis.
Overskuddet går til TV-aksjonen som
arrangeres hver høst. Samlet, med
kollekten kommer det inn opp til
20.000 kroner. Dette er noe vi synes
er fint å få være med på, sier Kari
Standal Pavelic.

Eid og Nordfjordeid er ikke bare
opera, men også rock. Siden 2003
har Malakoff Rockefestival gått av
stabelen i Nordfjordeid sentrum.
-Festivalen holdes faktisk på Norges
eldste eksersisplass, topp egnet til
festival, sier festivalsjef Arnt Ivar Eid.
I år inviterer han til festival nummer
ni, og har store forhåpninger.
-Soleklart. Landets triveligste rockefestival går av stabelen 22. og 23.
juli.
-Triveligst sier du. Hvordan det?
-Så absolutt. For det første er vi en
kø-fri festival. Og det til tross for at
vi hadde over 13.000 mennesker
innenfor portene i fjor. Vi er den
festivalen som er flinkest på at det
skal være rent og pent, men også
fordi vi har et svært variert program
som skal passe for alle. Vi har en
lett blanding av artister, men med
overvekt av rockeartister.
I år får vi besøk av blant andre Bo
Kaspers fra Sverige, Bjørn Eidsvåg,
Honningbarna, Kvelertak, Håkan
Hellström, også fra Sverige, The
Wombats fra England og Danko
Jones fra Canada. Dette for å nevne
noen. Ellers så finner en den komplette artistlisten og mye mer på
våre nettsider malakoff.no, sier Eid.
-Vi har 550 personer fra kommunen i
sving for å skape to minnerike dager
for publikum. I tillegg har vi en egen
festivalcamp, lokalisert like ved
festivalområdet. Så alt er klart for
rockefest i Eid.

er hovedkarakteren i spelet. Egentlig skulle det jo være et spel om
plasskommandant Holtermann fra
Stjørdal, men han var så perfekt at
det var ikke noe drama rundt ham.
-Men det var det hos de andre?
-Ja, i massevis. Og alle er autentiske
personer forfatter Tor Karsteh og
komponist Reidar Gilje har fått inn
i handlingen. Her finner du vaskekonene i elva som vansker skjorter
for soldatene, som på sin side er
mest opptatt av jentene i bygda.
Rampegutter som firer den kjente
”Sildesalaten” for så å heise det
rene norske flagg. I år har vi også
med prestedøtrene i bygda. Den
ene stakk selveste prestegården i
brann i sin tid, sier Kragset.
Selve spelet går av stabelen annen
hvert år, første gang i 2005. Og det

er ikke bare fra Eid publikum
kommer.
-Neida. Folk fra Sunnmøre og andre
plasser. Husk at mange har slektninger som i sin tid var på plassen her,
og som har et forhold til handlingen.
Det er et lystspell og musikal hvor
vi har mange sang og musikkrefter i
sving.
-Hvor mange er med?
-Nå er vi oppe i 130 personer. Av
dem har vi tretti barn og en haug
ungdommer, så dette engasjerer.
I pinsen bruker vi å kjøre på med intensiv øving, det setter et sterkt preg
på sentrum av Nordfjordeid skal jeg
si deg. Også det en opplevelse, sier
Agnar Kragset som råder folk som
vil vite mer å gå inn på nettsidene
elskhug.no

Elskhug og eksis

Det er ikke bare rockefestivalen
Malakoff som finner en naturlig
ramme på landets eldste eksersisplass. Spelet ”Elskhug og eksis”
har i tillegg sin direkte tilknytning til
stedet. For hit kom soldater helt fram
til 1930-tallet da Heimevernet tok
over plassen, men det er fra slutten
av 1800-tallet handlingen i spelet er
lagt til.
-Helt nøyaktig 17.mai 1895, sier
styreleder Agnar Kragset.
-På den tiden var det mange markante skikkelser både på plassen
og i Nordfjordeid. En av disse var
Premierløyntnant Myklebust som
Næringsnytt - 9
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Sterkt elektromiljø

Eid kommune er elektrisk på så
mange måter, også i ordets rette
betydning. For rektor Ove Bjørlo ved
Eid videregående skule er stolt av
elektromiljøet i kommunen.
-Vi er nok av landets største innen
elektro, og da spesielt innen automasjonselektronikk. Flere store
firma i kommunen satser sterkt innen
automasjon og sørger for alt fra
automatiske dører hos Rema 1000 til
vannforsyningsanlegg. Denne satsingen er noe også våre elever nyter
godt av, sier Bjørlo.
Han er opptatt av at ikke bare egne
elektroelever, men også andre unge
lærer seg det grunnleggende innen
fornybar energi og miljø.
-Vi har startet på arbeidet med et
eget energisenter i kommunen. Vi
holder jo til på tunet til den kjente
matematikeren Sophus Lie som kom
herfra. Derfor har vi kalt senteret
Sophus Lie energisenter.
-Hvordan ser du for deg at dette
senteret skal bli?
-Fokus blir miljøøkonomisering og
fornybar energi. Sentralt blir blant
annet fjordvarme, noe både skolen
her og operahuset er varmet opp
med. Ellers vil vindmøller, solceller
være ting vi vil vise fram til ungdommene i skolen. Vi har også en
robot i full størrelse på skolen, sier
Bjørlo som ser på skoleverket som
en viktig brikke i dette.
-Vi må følge med i utviklingen, noe
et slikt senter vil bidra sterkt til. Vi
har fra før et godt samarbeid med
de lokale selskapene som arbeider
med disse tingene. Vi uteksaminerer
mellom 40 og 50 elever innen forskjellige typer elektrofag hvert år, så
vi må følge med, sier han.

Varme fra fjorden

I 2004 ble Fjordvarme AS etablert,
og som navnet indikerer skaper
selskapet energi av varme fra
fjordvannet som ligger rett utenfor
Nordfjordeid.
På fagspråket heter dette termisk
energi og er en svært miljøvennlig
og fremtidsrettet form for energiproduksjon.
-Hele Nordfjordeid er etter hvert blitt
Næringsnytt - 10

Nordfjord Hotell et fullservicehotell
For vertskapet Eli Førde og Jostein Aarskog ved Nordfjord hotell var kombinasjonen kurs, konferanse, jobb, velvære, trivsel og god mat en selvfølge. Og slik har det blitt.

et gigantisk demonstrasjonsanlegg
som viser at denne typen energi
er et viktig bidrag i kampen mot
global oppvarming, sier daglig leder
Magne Hjelle.
-Energien brukes både til oppvarming og kjøling. For forbrukerne er
det snakk om å både bedre økonomien og samtidig få økt komfort. For
fjordvarmeenergi gir en behagelig
oppvarming, sier han.
Eid kommune og Fjordvarme AS
er på mange måter pionerer i dette
arbeidet, noe andre kommuner kan
nyte godt av.
-Det er av det mest framtidsretta en
kan tenke seg av teknologi, samtidig
har det ringvirkninger.
-Hvordan da?
-En utbygging av fjordvarme fører til
oppdrag for lokale virksomheter og
er derfor positivt for næringsutviklingen i regionen. Her i Nordfjordeid
har vi mange eksempler på det, sier
han.
En skal ikke lete lenge før Hjelles ut-

talelser blir bekreftet. I Nordfjordeid
blir flere titalls tusen kvadrat bygningsmasse varmet opp av fjordvarme. Det gjelder det nye Operahuset, Eid videregående skule, det
flotte badehuset til Nordfjord hotell,
som inviterer sine gjester på fjordoppvarmet vann både i basseng og
spa, og det varmer opp kunstgressbanen ved Eid indrettspark som yrer
av små og store idrettsglade, for å
nevne noe.
-Det er jo så mange fordeler. At en
får minsket energikostnadene er et
viktig element, at det er god og lun
varme et annet. I tillegg er det ren
energi som sparer miljøet med null
utslipp. Utbyggingen er forholdsvis
rimelig, det samme er driften. Og
så er det jo en utømmelig kilde fra
fjorden rett utenfor sentrum eller fra
innsjøer og grunnvann, sier Magne
Hjelle som er klar for å dele selskapets erfaringer og kompetanse,
samt nye oppdrag i samarbeid med
andre selskap.

Du kan smake på det sammensatte ordet ”fullservicehotell” noen
sekunder og du vil raskt forstå hva
det er. Et eksempel på akkurat det
ligger i sentrum av Nordfjordeid,
nemlig Nordfjord Hotell.
Rica-partner hotellet Nordfjord Hotell
er noe så sjeldent som nettopp et
sted du kan få oppfylt alt du forventer og har behov for ved et hotell,
enten du er på et rent rekreasjonsopphold eller oppholdet er jobbrelatert.

Kulinarisk

I tillegg til å ha en topp moderne
konferanseavdeling har Nordfjord
Hotell en kulinarisk del det er verd
å oppdage.
Kjøkkensjef Runar Gudmundsson
fra Island og hans kokker står for
ganens velvære med sine retter.
Hotellets gjester så vel som lokalbefolkningen nyter godt av hans

erfaringer, også når det gjelder
bryllup, julebord, konfirmasjoner
eller andre merkedager, like mye
som når hotellet er vert for kurs og
konferanser.

Velvære

Fjordvarme

Det nye Badehuset og kurs/konferanseavdelingen er begge oppvarmet med termisk energi fra Fjordvarmeanlegget i Nordfjordeid, og er
dermed et miljøvennlig alternativ.

Velvære er et vidt begrep, og for
Eli Førde og Jostein Aarskog har
Badehuset med trimrom, SPA,
sauna, tyrkisk bad og terapibasseng vært noe de har sett på som
viktig.
Etter store investeringer har Badehuset blitt en oase av velvære.
- Ute har vi utendørs jacuzzi. Inne
kan en slappe av i terapibassenget eller med sauna og tyrkisk
bad. To SPA-terapauter står til
rådighet for de som ønsker det,
sier Eli Førde.
- Det tyrkiske badet er en opplevelse for seg selv med italienske
glassflis og lys i alle regnbuens
farger, sier Jostein Aarskog.
Næringsnytt - 11
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Realiserer hyttedraumen
Ottar Kaldhol frå Ulsteinvik realiserer hyttedraumen i Hjelmelandsdalen i Eid kommune. Sentralt plassert i Harpefossen Hyttegrend kan ikkje Kaldhol få fullrost utbyggarane i dalen. Ikkje
minst det gode samarbeidet mellom skisenteret og hyttegrenda.

Vi møter hytteeigar Ottar Kaldhol
og dagleg leiar for Harpefossen
Hyttegrend, Reidar Vonheim, i
strålande vårsol på Furuhogane i
Hjelmelandsdalen i Eid kommune.
Her er det siste skitrekket på
stammen til Harpefossen Skisenter, og årets siste skirenn i alpine
greiner går av stabelen. Det er
klubbmeisterskap i storslalåm og
alle «lokale heltar» er med, store
som små. To karar er imidlertid
ikkje med på skirennet denne
dagen. Dei nyt vårsola og ein temperatur opp mot 20 grader.

Hytteeigar Ottar Kaldhol (t.v.) og dagleg leiar i Harpefossen Hyttegrend, Reidar Vonheim med
Hjelmelandsdalen i bakgrunnen.

oppleve noko anna enn ski og
natur tek vi oss ein tur inn til Eid
sentrum som kan by på eit spennande mangfald av butikkar og
kultur. Det er ikkje alle stader
ein kan avslutte dagens fjelltur
i fantastisk natur med opera til
”kveldsmat”, smiler Ottar Kaldhol
og får eit smilande nikk tilbake frå
Vonheim. Dei skuer utover Hjelmelandsdalen frå Furuhogane i strålande vårsol og fortel om mange
flotte mål for dagsturar.

65 ledige tomter

Ottar Kaldhol fekk hytta si teikna
av ein arkitekt på Nordfjordeid.
Snikkarane som bygde hytta og
leverandørane er også frå kommunen og området rundt.
- Det gir tryggleik å vite at vi forheld oss til lokale folk som utbyg-

garen stolar 100 prosent på. Det
er kort leveringstid og godt arbeid
som vert utført, seier Kaldhol. Alle
som kjem på besøk gir positive
kommentarer til arbeidet som lokale fagfolk har utført på hytta vår.
- Vi har per i dag 65 ledige tomter
i Harpefossen Hyttegrend. Desse
føyer seg inn i det totale på 180
tomter. Hyttefolket kjem i hovudsak frå søre Sunnmøre og i
regionen rundt Nordfjord. Det er
ein tøff marknad om hyttefolket,
men vi har klart oss veldig bra og
utsiktene er gode. Likevel, ein må
stå på seint og tidleg for å levere
varene, seier Vonheim.

Kulturprisen

Eks-politikaren Ottar Kaldhol blir
politikar igjen når han omtalar
innsatsen til dugnadsgjengen i

Hjelmelandsdalen.
- Det må vere fantastisk for ei
kommune som Eid å ha slike eldsjeler som bruker fritida si på dugnadsarbeid og tør å satse i ein tøff
marknad. Dei tek ansvar, og gjer
noko konkret for ei positiv samfunnsutvikling og bør derfor vere
gode kandidatar for ein kulturpris
i Eid, meiner Kaldhol og viser til
orda frå styrleiaren i Harpefossen
Skisenter, Stein Bjørhovde.
- Vi vågar og vi gjer det!

Dette er fantastiske
mennesker der service
står i høgsete

«Lokale heltar» i skibakken og solide dugnadsaktørar på fritida.

Strålande nøgd

Den tidligare stortingspolitikaren
Ottar Kaldhol (Ap) nyt å vere her i
dette flotte friluftsområdet i Nordfjord. Eventyret starta for vel to
år sidan då familien leigde seg ei
hytte på Harpefossen.
- Etter den turen var vi krystallklare på at vi ville tilbake til denne
perla på fast basis, seier Kaldhol.
I dag er hytta på plass, sjølv om
litt arbeid står att utanfor hytta.
- Det er ei familiehytte som vi eig
saman med dei to sønene våre.
Såleis er det veldig kjekt å kunne
ta med barn og barnebarn på
helgaturar og i feriane. I dag er
vi så heldige å vere barnevakter
for to av barnebarna, Leah-Sofie
(3 ½) og Celina Marie (8 ½), seier
farfar Ottar.
Han kan ikkje få fullrost det gode
samarbeidet dei har hatt med
Harpefossen Hyttegrend, og ikkje
minst dagleg leiar Reidar Vonheim.
- Dette er fantastiske mennesker
der service står i høgsete. Eg
er ikkje i tvil om at mange av
Næringsnytt - 12

hyttetomtene og hyttene blir selde
på fornøgde kundar som seier
dette vidare til andre, påpeikar
Kaldhol.

Hytteeigar Ottar Kaldhol med barnebarna LeahSofie (3 ½) og Celina Marie ( 8 ½).

Samspel

Den daglege leiaren for Harpefossen Hyttegrend, Reidar Vonheim,
er ikkje i tvil om suksessformelen i
Hjelmelandsdalen.
- Her samarbeider vi med skisenteret og dei samarbeider med oss.
Dette gir god gevinst for begge
partar og til sjuande og sist er det
kundane våre som vert vinnarane,
understrekar Vonheim. Han viser
til at arbeidet rundt Harpefossen er basert på imponerande 90
prosent dugnadsarbeid.
- Vi har fått bygd ei hytte som
vi kan nytte heile året. Om vi vil
Næringsnytt - 13
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Harpefossen et helårs eldorado
i Nordfjord

Det er bortimot snøfritt i lavlandet da
Næringsnytt besøker Harpefossen
Skisenter like før påska i år. Slik er det
ikke ved foten av det lengste skitrekket
og varmestua like før de påskeferierende inntar sitt eldorado.

Snøsikkerhet

Her er det nemlig rikelig med snø, og
påskemoroa sto aldri i fare selv om
påsken i år var langt ut på våren.
- En kan trygt si at vi har god snøtrygghet her oppe, sier Stein Bjørhovde,
styreleder i Harpefossen Skisenter AS.
- Vi ser ofte at vi har godt med snø til
langt ut i mai, noe som gjør det attraktivt
å komme hit, sier han.
Harpefossen Skisenter og hyttegrend
ligger bare et snaut kvarters kjøring fra
Eid sentrum.
Veien opp går forbi gårdsbruk og utmark før varmestua og skitrekket åpenbarer seg som det første en får øye på.
Men det er mer. For oppover fjellsiden til
det høyeste hytteområdet Furuhogane
går det en ny snøfri vei som slynger
seg oppover fjellsiden forbi de mange
hyttetomtene som er lagt ut for salg. Her
og der har det kommet opp nye flotte
hytter, men mange er fortsatt i startfasen
med å oppføre sin drømmehytte.
Stein Bjørhovde tar oss med oppover i
fjellet.

Aktiviteter

- Området har alt, det ser vi at de som
har kommet hit ønsker seg. En helårs
vei opp gjennom feltet gjør tilgangen
Næringsnytt - 14
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enkel samtidig som en lett har tilgang
til langrennsløypene og alpinanleggene.
Bjørhovde og Næringsnytt har kommet
til toppen ovenfor Furuhogane. Der
åpenbare det seg enda et skitrekk og
enda ei varmestue. Utsikten er formidabel.
- Hva kan du fortelle om aktivitetstilbud
og muligheter som ligger i området?
- Skal en begynne med skiløypene i
området så er det i tillegg til en tre kilometer lang lysløype også en preparert
turløype på ti kilometer rundløyper. Nye
løyper er under planlegging og jeg kan
jo legge til at disse løypene er ypperlige
tur- og sykkelløyper om sommeren. Det
jobbes også med å lage en ridesti over
fjellet til Eid sentrum. Vi har også skiskytterstadion ettersom vi har en rekke
aktive skiskyttere i området i Stårheim
IL. De har et godt, voksende og aktivt
miljø, det samme gjelder Haugen IL
som satser mye på alpint.
Vi har et flott alpinanlegg hvor det
lengste går fravarmestua til 777 meter
over havet. Fra samme sted går også
barnetrekket. Og som en ser her oppe
har vi fått opp et nytt trekk som går opp
til 825 meter over havet. Dette trekket
kan også dra syklister opp til toppen.
Derfra kan fjellheimen utforskes, kanskje
med å fiske ved vannet på toppen?
Å fiske i dette området er gratis, og
fangsten kan bli god, smiler Bjørhovde
og legger til at det også blir kjørt opp
turløyper fra toppen av heisen.
- Her er utsikten ut mot havet formidabel, sier han.

Både vinter og sommer er Harpefossen i Eid
kommune i Nordfjord det rene eldorado.

Nye planer

Han og teamet hans har flere planer
på lur når det gjelder å skape aktivitet.
- Vi går med stadig nye prosjekter. I
alpinanlegget vårt har vi snøproduksjon som bidrar til snøsikkerhet. Dette
gjør at sesongen hos oss er lang og
strekker seg fra november til mai.
Alpepass gjør at en kan benytte oss i
tillegg til alpinanleggene på Ørskogfjellet, Stranda, Fjellsetra, Overøye,
Volda, Ørsta og Stryn. At vi har en
lang vintersesong stopper oss ikke i
å planlegge mer for sommerhalvåret.
Vi legger mye i å kunne gi et helårs
tilbud, og nye planer skal realiseres.
Spesielt viktig er tilbud for barn. Vi
bruker å si at Harpefossen passer for
nybegynnere i alle aldre. Derfor har vi
også skiskole og kurs, sier han.

Tilgjengelighet

Det er førti av i alt åtti grunneiere
som har gått sammen om å danne
utmarkslaget. Salget av de attraktive
hyttetomtene har gått bra, men enda
er det mulig å realisere hyttedrømmen på Harpefossen.
- Jo, det er flere tomter igjen, så folk
er hjertelig velkommen til å ta en titt.
Alt er tilrettelagt både med vann,
vei og kloakk. I tillegg har vi trådløst
bredbånd i området.
En ting som er så bra med Harpefossen er at beliggenheten er rimelig
sentral med Vågsøy i vest, Flora i
sør og Søre-Sunnmøre rett nord, sier
Stein Bjørhovde.

Foto: Steinar Engeland

Allerede i 1967 kom det første
skitrekket på Harpefossen i
Eid kommune i Nordfjord. En
storsatsing på hyttetomter
og helårs aktivitetstilbud har
gjort at stadig flere får øynene
opp for det flotte området.

Vil du hvite mer om eid kommune?
Vi inviterer deg til og ta en titt..

»

Fornybar fjordenergi
- klimatiltak som nyttar
Foto: Steinar Engeland

Ta kontakt
med oss!
Magne Hjelle

Arild Hjelmeland

Fjordvarme AS, Nordfjord næringshage, Postboks 181, 6772 Nordfjordeid, Tlf 57 86 48 23, magne.hjelle@fjordvarme.no, www.fjordvarme.no
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Kvalitetstavler til hele Norge
På Nordfjordeid, midt i Norge finnes det en bedrift med 35 medarbeidere som med faglig styrke og rett fokus sørger for elektrotavler av høy kvalitet. Det gjør Eid Elektro til en viktig aktør i
markedet.
-Vi skal sørge for at våre kunder
blir fornøyd med hver eneste
tavleleveranse fra oss, sier Tore
Hjelle, avdelingsleder i selskapets
tekniske avdeling, og således sjef
for mange dyktige medarbeidere.

Topp kvalitet

For Tore er det viktig at kundene
er fornøyd, og at kvaliteten er på
topp.
-Tavlene skal være funksjonelle og
godt tilpasset kunden og brukerens behov, samtidig som de skal
kunne monteres raskt og effektivt.
Når det er sagt er det også krav
og normer som skal følges. Å følge
gjeldende foreskrifter er viktig, sier
han.
-Men dere skal også være konkurransedyktige midt oppe i krav om
kvalitet?
-Ja. Eid Elektro skal være konkurransedyktige på pris. Vi skal også
være den tavleprodusenten som er
foretrukket i markedet. Det klarer vi
selv om vi satser på kvalitet.

Komplette tavler
-Hva leveres med en tavle? Det er
jo mer enn et skap.
-En elektrotavle kan være alt fra
et relativt lite skap med sikringer
i, til svært komplekse tavler med
stømmer opp til 5000 Ampere, eller
fullspekket med avanserte automasjonskomponenter. Derfor er
det nesten aldri to like tavler, og vi
søker alltid å finne optimale løsninger utfra kunden sitt behov.
Alt leveres med nødvendig dokumentasjon etter gjeldende normer
og foreskrifter. Vi leverer omtrent
300 tavler i året, mange av desse
mellom 630 og 5000Ampere.
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Sjø og land

-Hvem er kundene deres?
-Vi har et stort spekter av kunder.
Hovedsakelig selger vi tavler til
elektrofirma rundt om i landet som
leverer til sine kunder, og det kan
vere offentlige bygg, næringsbygg,
industribygg og kjøpesentre.
I tillegg har vi store aktører innen olje
og gassproduksjon på kundelisten.
Da er det snakk om offshoreinstallasjoner for Statoil, National Oilwell
Varco og Norske Shell.

Vei og tunnel

-Og til tunneler på land? Ja, det er
kanskje den nisjen vi har hatt størst
aktivitet innen de siste årene. Eid Elektro er ledende i Norge på leveranser
av hoved- og styretavler til vei- og
tunnelanlegg. For eksempel leverer
vi denne våren tavler til Kvivsvegen
(Hornindal/Volda), Streketunnelen
(Hellesylt), Ryasambandet (Troms),
Tunsbergtunnelen (Voss) og Skjåholmen (Hammerfest), samt en rekke
veilysanlegg på Østlandet.

Allsidig kompetansebedrift

-Og så driver dere med tradisjonell
elektroinstallasjon?
-Ja, vår installasjonsavdeling utfører
vanlig installasjonsarbeid for kunder
i Nordfjord og på Søre Sunnmøre, og
tar på seg alle typer oppdrag, små
og store.
-Har Eid Elektro andre satsingsområder?
-Litt av grunnen til å starte tavleverksted på midten av 90-tallet var å ha
rask responstid opp mot bedrifter
i nærområdet. Dersom Ekornes,
Norgesvinduet, West Mekan, Bakers
eller andre av våre industrikunder
får problem med maskiner som står,
har vi folk som er flinke på feilsøking
på tavleverkstedet, som kan rykke ut
på kort varsel og hjelpe kunden med
å finne feilen. Dette vet kundene å
sette pris på.
-Og så driver dere med melkeroboter?
-Ja, vi er servicepunkt for Lely
melkeroboter på Nordvestlandet, og
er ansvarlige for området mellom

Sognefjorden og Romsdalsfjorden.
Vi monterer, tar service og har vaktordning for å serve bønder som har
automatisert fjøsen sin.

Strømskinner
Strømskinner er blitt mer og mer
vanlig i industrianlegg og større
bygg, og har ofte en sammenheng
med tavlene. Derfor inngikk Eid
Elektro i fjor partneravtale med
Eaton Electric for leveranser av
Eaton sinekapslede strømskinner
på Vestlandet.
-Som Eaton Prosjekt Partner tilbyr
vi rådgivning, prosjektering, oppmåling, leveranser og om ønskelig
også installasjon av strømskinnene, som er av svært høy kvalitet.
Vi leverer ofte strømskinner til
lokale elektrofirma, som igjen
leverer til sine kunder. Responsen
hittil har vert veldig bra, og viser at
vi er konkurransedyktige både på
kvalitet og pris.

Styrke

Eid Elektro har utvilsomt sin styrke i
å lage krevende og komplekse anlegg. Medarbeiderne til Tore Hjelle
har lang erfaring og innehar sterk
fagkunnskap.
-Vi ble etablert i 1980 og har i løpet
av disse årene knyttet til oss mange
kompetente medarbeidere med erfaring fra alle deler av elektrofaget.
Vi har kunder som setter store krav
til oss både på feilfrihet, kvalitet og
at vi leverer til rett tid, og vi gjør alt
vi kan for at desse til enhver tid skal
vere fornøyde, sier Tore Hjelle som
legger til at selskapet også bistår i
ombygging.
-Vi bistår ofte i ombygging av eksisterende anlegg for å ruste opp.
Også her i henhold til dagens krav.
Blant annet har vi servicebiler som
er fullt utstyrt til å bistå våre kunder.
Våre folk bistår enten med å oppruste eksisterende anlegg, eller
bytte ut til nytt. Dette er et marked
som er større de siste årene, sier
han.
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Langt mer enn bare urter og potet
Frosta kommune blir gjerne omtalt som Trondheimsfjordens perle, og kanskje ikke helt uten grunn.
En times kjøring nordover fra Trondheim blir du møtt av et unikt klima og en storslått natur.
Trondheims kjøkkenhage, som Frosta blir kalt, har lang og tro tradisjon på dyrking av alt fra
urter til solmodne tomater. Vi må helt tilbake til middelalderen, hvor munkene sanket urter ved
Tautraklosteret, for å finne opphavet til tradisjonen.
I tillegg til fantastisk natur og klima er halvøya midt i Trondheimsfjorden et trekkplaster for så
mye mer. Det er virkelig ikke bare de grønne vekstene Frosta kan by på.
Tekst: Magnus Okstad Foto: Frosta kommune og Marte Estendatter Græsli

Frosta kommune har i lang tid satset
på kulturtilbud for store og små. I
sommerhalvåret er det festivaler
og en rekke arrangementer som
står for tur. Frostadåggån gikk av
stabelen 24. – 26. juni og ble som
alltid en suksess. De neste store arrangementene er musikkfestivalene
Frostafestivalen og MiG Tautra, som
begge vil foregå i slutten av juli.
Næringsnytt har tatt en prat med
pressetalsmann for Mig Tautra, som
forøvrig er Norges eneste MOTfestival.
-Hovedmålet med MiG er å gi et
rikt tilbud til alle aldersgrupper.
MiG er Norges eneste MOT-festival
og dette gjør oss ekstra spesiell.
Med musikken som ramme håper vi
dette blir en møteplass for store og
små. Artister som Kurt Carr, Gaute
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Ormåsen og Cecilia Vennersten er
bare noen av mange artister som
kommer til Frosta. For de yngste
er kanskje Celine og Torstein de
største stjernene, som begge har
vunnet Melodi Grand Prix Junior.
Vi tilbyr barnepass på kveldstid,
om de voksne skulle ønske å slå ut
håret eller bare ha litt fri, sier presseansvarlig Hans Græsli til Næringsnytt.

Frosta - konferansenes
«Mekka»

Frosta er plassen for de som ønsker
seg en litt annerledes kurs- og
konferanseopplevelse, med sentral beliggenhet for næringslivet
i Midt-Norge og 30 minutter fra
Trondheim lufthavn, Værnes. På

Valberg Slektsgård er det tilrettelagt
for all type møtevirksomhet. Dag- og
kveldsaktiviteter er det bare å velge
og vrake i. Ikke langt fra gården,
en liten gåtur over moloen, kommer
man til Tautra. Der kan man blant
annet besøke Tautra Mariakloster og
nyte en bedre middag på en meget
attraktiv restaurant ved de gamle
klosterruinene. Serveringsstedet
har også eget ølbryggeri, som har
en rekke prisvinnende øltyper. Det
er også utsalg av lokalprodusert
gårdsmat og lokal kunst. I tillegg
har Tautra et av Norges mest severdige fuglereservater, hvor mer enn
200 arter er registrert. Om man er
ekstra skuelysten, er det bare å klatre opp i et utkikkstårn som gir deg
et unikt fugleperspektiv.
-Hele Tautra ble vernet i medhold

av lov om naturmangfold i 1984, og
dette er ganske unikt, isolert sett.
Verneområdet er firedelt, med to
reservater, ett dyrefredningsområde og ett fuglefredningsområde.
Vernemålet for reservatet er: «Å
bevare et internasjonalt viktig
artsrikt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv
som naturlig er tilknyttet området». I
dag er 223 fuglearter registrert i verneområdet, derav en rekke sjeldne
arter og norske ansvarsarter som
oppsøkes og beskues av fugleinteresserte fra hele verden, opplyser
Roar Pettersen, rådgiver for plan og
miljø i Frosta kommune.
Frosta har også golfbane, beachvolleyballbane, sportssenter og mange
klatremuligheter, og det som måtte
være ønskelig for de eventyrlystne.
Her har du som sjef mulighet til å ta
med dine kolleger på en uforglemmelig konferanse.
-Vi er stolte over å kunne tilby
bedrifter såpass mange aktiviteter
som vi har mulighet til. Med alle
våre fritidsaktiviteter og tilbud, er vi
sikre på at dette blir en uforglemmelig opplevelse for de som måtte
besøke kommunen vår, sier Elin
Bjørnstad, kulturkoordinator i Frosta
kommune.

Vekstkommune

Med sine 2500 innbyggere og stadig
økende folketall er Frosta kommune
i betydelig vekst. God tilgang på
næringsarealer og gunstige tomtepriser bidrar til positiv næringsutvikling
og nyetableringer. Det er også ledige
arealer ved allerede godt etablerte
næringsbygg, hvor alt er tilrettelagt
for bedrifter som ønsker å etablere
seg. Ordfører Frode Revhaug trekker
frem de korte avstandene til kommunene tilhørende Værnesregionen,
Trondheim og ikke minst Trondheim
lufthavn, Værnes. I tillegg har Frosta
svært attraktive boligtomter med uslåelig utsikt og meget gunstige priser.
-Det at vi på mange måter ligger midt
i smørøyet gjør oss til en attraktiv kommune å bo i og besøke. Med stadig
vekst følger det et stort ansvar for oss
politikere for å ivareta interessene

både for innbyggerne og våre mange
besøkende. Vi jobber kontinuerlig
med å bedre kvaliteten på kommunens tjenester. Nytenking og åpenhet
ser vi som svært viktig for utvikling av
kommunen. Frosta kommune setter
handling fremfor tomme ord; bedre
gjort er bedre enn godt sagt, sier
Frode Revhaug.

Tilbud til pendlerne
Frosta er kanskje en av Norges
mest pendlervennlige kommuner.
I kommunen har de godkjent noe

som er helt unikt, nemlig en pendlerbarnehage. Den starter opp så
snart behovene melder seg. Jobber du for eksempel i Trondheim,
trenger du ikke bekymre deg for
de håpefulle, med tanke på sene
kvelder. Må du jobbe noen timer
ekstra, holder barnehagen lengre
oppe.
-Fleksibilitet rundt pendleren er en
viktig faktor og det kommer vi til å
satse på fremover, sier ordføreren.
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Sommer som vinter

Med ungdom i fokus og
spennende utfordringer
I tillegg til vanlige tilbud som
barnehage, grunnskole, fotball, håndball og langrenn tilbyr Frosta mye
mer. Her er det blant annet sykkelklubb, motorcrossmiljø, beachvolleyballbane, golfmuligheter, klatreklubb,
seileklubber og friidrettsbane. På
Frosta er det litt for en hver smak,
også de kresne.
-Det er viktig å ha litt ekstraordinære
tilbud og tenke nytt. Selv om Frosta er
en forholdsvis liten kommune, ønsker
vi å kunne tilby så mange aktiviteter
som mulig, sier kulturkoordinator
Bjørnstad.
Frosta kommune er også opptatt av
ungdommens holdninger. De har
engasjert seg i MOT, og blitt en såkalt
MOT-kommune. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, et prosjekt
som har vist seg svært suksessfullt og
skaper gode verdier hos de unge.
Frosta har tatt på seg en rekke større
arrangementer i årene som kommer og skal blant annet arrangere
Ungdommens Fylkeskulturmønstring
(UKM) i 2012 og 2013, noe som Elin
Bjørnstad virkelig ser frem til. Frostas
nye kulturhus, Magnushallen, er samNæringsnytt - 20

menbygd med skolen og kulturskolen
og gir enorme muligheter for gjennomføring av kulturarrangement og
en variert skoledag.
Valberg gård, som nevnt tidligere, er
en godkjent 4H-gård. 4H er en barneog ungdomsorganisasjon som jobber
for å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse
og respekt for natur og mennesker. I
sommer skal Valberg gård sammen
med Frosta 4H arrangere Nord-Trøndelag sin fylkesleir med opptil 390
deltakere.
I 2014 er det 200-årsjubileum
for grunnloven i Norge, og med
Frostatinget som grunnlovens urne i
Norge og Europa vil Frosta kommune
markere jubileet med ungdommens
vri. I den anledning skal Frosta kommune være vertskap for landsleiren
til 4H Norge, hvor det er ventet over
1000 deltakere.
-Det at vi som kommune blir 4H-landsleir i 2014 er stort for oss. Vi får også
vist frem de historiske kulturminnene
og kulturhistorien vår, slik som Frostating og Frostatingloven. Frosta ligger
jo kun kort tid fra Værnes og det er
gode buss- og togforbindelser. Det at
vi har et så godt og mangfoldig kulturelt tilbud gjør meg stolt av å være
kultursjef i kommunen, sier Bjørnstad.

Frosta er noe helt spesielt om
sommeren, med en imponerende
dobling av innbyggertallet. Den
særegne og attraktive strandlinja
er ikke å komme utenom. Frosta er
Trondheims kjøkkenhage med et
eldorado av muligheter, men det er
kanskje én attraksjon som peker seg
ekstra frem – Frostastien. Frostastien
er en sti som tar deg med i et unikt
kulturlandskap, hvor du får sett alt
det flotte Frosta har å by på. Stien
egner seg for mange ulike aktiviteter,
alt fra rolig gange til større sykkelritt.
Stien tar deg med på en unik reise
rundt hele bygda.
Mange tenker kanskje på Frosta
som en typisk sommerplass, men
det stemmer så absolutt ikke. De
flotte turområdene er like attraktive
i vinterhalvåret. Med oppmerkede
lysløyper har du ingen grunn til å
skylde på dårlig form når snøsmeltinga starter.
-Vi jobber stadig med nye ideer og
har mange jern i ilden, dette for å
styrke vår visjon om en historisk
fremtid med historisk forankring, sier
ordfører Frode Revhaug.

På plass i Berlin

Frosta kommune deltok tidligere i år
på Internationale Grüne Woche – en
av verdens største forbrukermesser
for mat og landbruk. Med nær
400 000 besøkende var ordfører
Frode Revhaug på plass sammen
med andre fra Trøndelag med en
trøndersk stand. Fra Frosta var
Klostergården på Tautra representert
sammen med Frosta kommune.
Landbruks- og matminister Lars
Peder Brekk og Frode Revhaug åpnet den aller første flaska av Tautraakevitten under forbrukermessa i
Tyskland. Denne akevitten har historie helt tilbake til 1207 og munkenes
urtehøsting på Tautra.
-Det å representere en såpass liten
kommune i det store utland er noe
jeg tror gagner kommunen på lengre
sikt. Berlin-turen var virkelig en opplevelse, og akevitten falt i smak hos
de som besøkte standen vår. Skal
man imidlertid smake på Tautraakevitten, må man nyte den på et
av våre serveringssteder på Frosta.
Den må nytes i rette omgivelser,
altså på Frosta, forteller Revhaug til
Næringsnytt.
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Klostergården – ikke bare klosterhistorie
Gårdsbrygget øl, Tautras egen aquavit, selvplukk av stauder, gårdsutsalg, overnatting og fantastisk mat er bare noe av hva Klostergården på Tautra kan tilby. Med klosterhistorie helt tilbake til
1207, ligger Klostergården på øya Tautra som et eldorado - midt i Trondheimsfjorden.
Tekst og Foto: Magnus Okstad

«Et utrolig sted! Hyggelige
folk - vi har hatt det godt her.»
og «Takk for herlig tangsuppe.
Anbefales!». Slike innlegg preger
gjestebøkene på Klostergården.
Dette gleder personalet og Ståle
Anderssen, som er driver og
eier av gården som har vært i
familien siden 1808. I dag består
Klostergården hovedsakelig av
et serveringssted med overnatting, eget bryggeri og utsalgene
Klostergårdssmia og Gårdsbutikken.
-Vi startet i det små i 1994 med
enkel servering. Siden den gang
har virksomheten vokst i takt
med etterspørselen og utgjør nå
cirka syv årsverk. I dag er vi et
landemerke og et godt besøkt
sted. Her kommer turister fra hele
verden, bedrifter og familier. Jeg
tror noe av grunnen til at vi er
så hyppig besøkt er vårt brede
tilbud, sier Ståle Anderssen.

Over moloen – velkommen til
Klostergården

Enten om du velger en drøy times
kjøretur fra Trondheim eller om du
velger «havets E6», er Klostergården
verd et besøk. Velger du fire hjul må
du over moloen mellom Frosta og
Tautra, som har en «rovdyrport»,
som hindrer uønskede rovdyr innpass. Dette bidrar blant annet til at
de drøyt 200 registrerte fugleartene
på Tautra får være i fred. Enten du
ønsker en guidet tur på øya, nyte en
dag ved den barnevennlige langgrunne sandstranda, spille beachvolleyball, stå i et utkikkstårn og beskue
de mange fugleartene, støte på
husdyr på gårdsveien eller rett og
slett bare ønsker sjelero, er Tautra og
Klostergården med sin fantastiske
historie verd et besøk i seg selv.
-Et fantastisk landskap, ro og rekreasjon sammen med storslått
historie, er en kjapp oppsummering

av hva denne plassen er for meg.
Gjennom årenes løp har jeg sett
folk komme tilbake gang etter gang,
enten de vil nyte en bedre middag,
eller titte på de gamle klosterruinene,
sier Ståle.

Fleksibelt tilbud

Med høyeste omsetning på 63 000
kr på en dag, er nok det en bekreftelse på hvilken perle Klostergården
faktisk er. Det at Klostergården
evner å sette sammen opplegg
både for bedrifter, privatpersoner,
skoler og foreninger gjør dem ettertraktet. Mange setter også pris
på serveringslokalene med historisk
sus. Klostergården skreddersyr et
opplegg til deg. På Klostergården
holdes det årlige bryllup, konfirmasjoner, konferanser, firmafester og
barnedåp. Det har vist seg at folk
søker det utradisjonelle. Plassen er
perfekt for de som ønsker en annerledes konferanse med påfølgen-

Under Næringsnytt sitt besøk hadde 4H slått opp leir som nærmeste nabo til Klostergården. -Her er vi for å spise is, slippe unna familie og klatre, sier Sindre (i blått).
Han hadde akkurat vært i Klostergårdssmia for å kjøpe is, sammen med Marcus (i grønt) og Ole Martin.

Fra venstre: Ståle Anderssen, Solbjørg Aunan , Jørn Anderssen og Anne Marthe Brun. Her sitter driverne av Klostergården, med Trondheimsfjorden i bakgrunnen.

de lovedans og moro. I festlokalet er
det både servering og muligheter for
innleide artister.

står noen ølflasker også i butikkhyllene
på sikt, men det får tiden vise, sier Jørn
Anderssen.

Ølbryggeri og gårdsbutikk

Senest fra 1. januar neste år vil ølet
bli i salg i Gårdsbutikken. Her finnes
et rikt utvalg av småskalamat fra hele
Trøndelag. Ost, spekekjøtt, gårdsmat
og Klostergårdens marmelader, geleer
og andre frukt- og bærprodukter.
Kortreist mat- den perfekte gave for
den som har det meste fra før, mener
Anne Marthe, Jørns samboer og en
av driverne i Gårdsbutikken. I nabobutikken Klostergårdsmia har Solbjørg
Aunan et vell av husflid og gaver for
enhver smak.

Enten du er en del av en bedrift,
er dyrisk interessert i øl, eller rett
og slett bare er nysgjerrig på øl, er
Klostergården noe for deg. Jørn Anderssen, sønn av Ståle, driver sitt eget
bryggeri på gården. Det som startet
som en hobby og lidenskap, har nå
blitt i mer eller mindre grad et yrke.
I november 2008 fikk Klostergården
tilvirkningsbevilling. Det som preger
tappekrana er gårdsbrygget øl som er
spesialtilpasset årstid og maten som er
på menyen. Bedrifter eller enkeltgrupper som besøker gården velger ofte
ølsmaking som et av gjøremålene på
Tautra. Klostergården kan også tilby
skreddersydde «ølmåltid», der måltidet
for eksempel består av 5 retter, med
hjemmebrygget øl som står i stil til
hver rett. Da er det altså kokk og eier
av stedet, Ståle Anderssen som kokkelerer på kjøkkenet og sønnen Jørn
som sørger for god drikke. Så langt
har tilbakemeldingene fra bedrifter og
andre vært overveldende.

Ankerdram

Det er ikke mye som hviler på tilfeldighetene på Klostergården, i hvert

fall ikke på mat –og drikkefronten.
Klostergården er et av få serveringssteder som serverer TautraAquavit. Den tida da sjøen knyttet
folk sammen ble folk på Tautra
møtt med en såkalt ankerdram da
de ankret opp for å besøke øya.
Tjeneren sto alltid klar med aquavitten i handa da fintfolk ankret
opp. I tillegg til denne tradisjonen
er også Tautra-Aquavitten inspirert
av klosterlivet og urtedyrking.
-Jeg mener det er den runde og
kraftige smaken som gjør aquavitten så spesiell. Det at den har
hele 23 urter og kun fås servert i
glass gjør jo det hele litt unikt, sier
Ståle Anderssen, som mener
aquavitten gjenspeiler det
magiske med Tautra.

Lokale råvarer og hjemmebrygget øl.

-Det hele startet jo på hobbybasis
og med eksperimenter. Øl er utrolig
spennende. Noen øltyper jeg har laget
har også fått annerkjennelse i større
øltester, så noe må ha blitt gjort rett.
Skulle suksesskurven med ølbryggingen fortsette, ser jeg ikke bort fra at det
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Et annerledes tilbud
Med plass til 200 middagsgjester, 53 sengeplasser fordelt på 6 hytter med høy standard og aktiviteter for store og små, er Valberg Slektsgård AS et godt alternativ enten det skulle være for
et selskap eller en bedrift som ønsker en litt annerledes firmatur.
Tekst og foto: Magnus Okstad

I idylliske omgigivelser og omringet av den praktfulle Trondheimsfjorden er beliggenheten til
gården enestående. Janne Mette
Valberg og Roger Lein eier og bor
på Valberg Slektsgård. Sammen
har de bygget og gjort om deler
av gården til et selskapslokale,
aktivitetssenter og kurs- og konferansesenter. For ett år siden
ansatte de den tidligere politimannen Martin Løvrød som daglig
leder.
Nå ligger gården klar til å ta i
mot deg og din bedrift for kurs,
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seminar, konferanse eller bare en
sosial sammenkomst. Dette skal
være en sosial arena og sørge
for samhold. En trend i storbyer
er at ansatte blir spredd over alle
bauer og kanter. På Valberg vil
dere holde sammen og få en helt
annerledes opplevelse.
-Vi ønsker at folk som kommer
hit skal ha det trivelig og føle
ektheten som hviler på Valberg
Slektsgård. Bedrifter som for
eksempel har hatt et kurs- og
konferanse-opplegg kommer
ofte med gode tilbakemeldinger

om vår evne til å gi bedrifter et
annerledes tilbud. Her har de mulighet til å bli bedre kjent gjennom
våre mange fasiliteter, sier Martin
Løvrød, daglig leder ved Valberg
Slektsgård.

deg skreddersy et program som
vil passe deg og dine kolleger.
Her satses det på samhold innad i bedriften og har de har
blant annet en egen «samhandlingsløype», hvor grupper blir
satt til å løse krevende oppgaver
sammen, som et lag – med andre
utfordringer enn dere til daglig
møter.
-Vi ønsker å hjelpe bedrifter som
kommer til oss med samhandling
og kan gi dem en opplevelse
som sent vil gå i glemmeboka.
Med totalt 3 konferanserom med
aircondition og festlokaler med

mulighet for livemusikk, standup-show, skal det være duket for
et minnerikt besøk, sier Løvrød.

Grilling med purken
I tillegg til utsøkt selskapsmat
tilbyr Valberg Slektsgård helgrilling av gris eller andre dyr.
Helgrilling av dyr er noe uvanlig
og vil for mange oppleves som et
spennende innslag som del av et
måltid. Denne måten å tilberede
måltidet på faller særlig i smak
hos større grupper. På Valberg
kan de også tilby aquavitsmaking, noe som har vist seg sp-

esielt populært hos bedrifter. Da
kommer Audhild Sjømo, som er
aquavitekspert med flere typer
aquavit og tilhørende foredrag.
Det finnes nemlig ikke bare Linie
Aquavit.
-Vi ønsker å tilby våre gjester
en uforglemmelig opplevelse
i fantastiske omgivelser satt
sammen av god mat og drikke,
enestående opplevelser og en
unik atmosfære. Vi kan også
love god service, forteller Martin
Løvrød, daglig leder ved Valberg
Slektsgård.

«Teambuilding» for bedrifter
Valberg Slektsgård er plassen
for bryllup, konfirmasjoner og
alle typer selskap, men er også
perfekt egnet for bedrifter som
ønsker en pust i bakken i en ellers så hektisk hverdag. Daglig
leder Martin vil sammen med
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3000 lomper i timen
Frosta Lefsebakeri as bruker 330 000 kg norske poteter årlig
i sin produksjon av lomper, potetkaker, potetlefser og potetflatbrød. I Midt-Norge leverer de produktene til Coop Norge,
NorgesGruppen og Ica Norge. Utenfor Midt-Norge leverer de et
svært populært flatbrød til hele landet.
Tekst: Magnus Okstad
Foto: Frosta Lefsebakeri og Magnus Okstad

Kjell Bjørken jobber ikke til daglig inne på bakeriet,
men er ofte innom for en titt.

-Med 7 ansatte og stor ståpåvilje
har vi et høyt produksjonstall. Vi
produserer for eksempel 3000
lomper i timen og produksjonen
foregår over ett til to skift, sier
daglig leder Kjell Bjørken.
Med oppstart i 2000 har
omsetningen bare gått en vei.
Første år var omsetningen på
2 millioner og i 2010 lå den på
6.5 millioner kroner. Selv under
finanskrisen holdt omsetningen
seg bra.
-Vi merket ingenting til finanskrisa
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hos Frosta Lefsebakeri. Jeg tror
det skyldes at forbrukeren vil
ha våre produkter uansett. Pølse i
lompe går aldri av moten og flatbrød
er jo et must på middagsbordet. I
tillegg er det noe særegent med
det vi lager hos oss, det er ikke
mange som har poteter som
råvare i alt de leverer til butikker,
forteller Bjørken.

Flatbrød til hele Norge
40 000 esker av det populære
flatbrødet selges til hele landet på
årsbasis. Det er perfekt egnet til
spekemat, rakfisk og lutefisk.
Flatbrødet følger gammel tradisjon - det blir stekt og tørket på
takker. Dessuten er flatbrødet
perfekt egnet for serveringsfat, da
det er sirkelformet og på størrelse
med en tallerken.
-Vårt flatbrød har vist seg å være

svært populært. Det bærer preg
av måten det er laget på og ser
ikke ut som et typisk serieprodusert produkt, sier daglig leder ved
Frosta Lefsebakeri.

Tilpasser kundens behov

De senere års fokus på helse og
kosthold har resultert i Frosta
Lefsebakeri sine speltlomper.
Speltmel er et sunnere alternativ
enn vanlig hvete, og er blant annet
veldig lett fordøyelig. Hveteallergikere tåler også ofte speltmelet,
så dette er et godt alternativ for
allergikere.
-Frosta Lefsebakeri streber hele
tiden etter å tilfredsstille kundene.
Vi har kontinuerlig dialog med
mottakeren og har til en hver tid
følere som gjør oss i stand til å
utvikle våre produkter, avslutter Kjell
Bjørken, som gleder seg til fortsettelsen av bakerieventyret.

Gründer, snekker og
fotballtrener
-Jeg synes det er “langt” å kjøre utenom Esso’n på Frosta! Frosta betyr så utrolig mye for meg og jeg er på ingen måte
en urban type, forteller Roger Lein.
Roger Lein (43) har startet det suksessrike snekkerfirmaet
Lein – Nilssen AS sammen med søskenbarnet Frode Nilssen,
eier Valberg Slektsgård sammen med kona Janne Mette Valberg, har startet spinningklubben 2L-spinn («toillspinn») sammen med Øyvind Løvrød, er dypt engasjert i musikkfestivalen
MiG Tautra, men på privaten er Roger en jordnær familiefar og
fotballtrener med et yrende konkurranseinstinkt.
Tekst og foto: Magnus Okstad

-Jeg har trent laget til sønnen min
Jonathan (10) siden han var 5 år.
Helt fra starten av har jeg ønsket å
lære dem fotball, i tillegg til å dyrke
konkurranseinstinktet. Selv om
mange mener det er lek og moro
som skal stå i fokus ønsker jeg aldri
å gå av banen med tap. Det går helt
fint både å ha det moro og å vinne.
Bruker jeg tid på noe, ønsker jeg å
få noe ut av det, at det gir meg noe
tilbake, og ja, jeg er en utrolig dårlig
taper, enten det er kortspill, fotball
eller business.
Roger spilte på a-laget til Neset frem
til han ble ryggoperert i 1995. Fotball
har alltid vært en lidenskap. Det er
heller ikke å stikke under en stol at
firebarnsfaren alltid har hatt mange
jern i ilden. Fram til nylig trente han
hele 3 av lagene til hans fire sønner,
men nå er det bare Neset gutter 10
han har ansvaret for.
Vi sitter på kjøkkenbordet med hver
vår kaffe. Sønnen Jonathan sitter sammen med oss. Kona Janne
Mette har tatt med seg campingvogna til Storsjøcup med de tre
andre sønnene deres. Jonathan drikker juice og hiver i seg noen brødskiver. Det er tydelig at pappa Roger

har innprentet et fotballengasjement
i Jonathan. I en Liverpooldrakt sitter
han og ivrer etter å komme seg ut
for å sparke ball.
-Vi er gode! Av 68 kamper har vi
vunnet 66, tapt kun én kamp og
den siste endte i poengdeling, men
pappa krever også at vi oppfører
oss. Vi må alltid takke for kampen og
vise god folkeskikk, sier Jonathan,
som mener pappa er en god og
rettferdig trener.
Får du mye kritikk fra foreldrene til
de som kanskje ikke får spille like
mye?
-Jeg prøver alltid å være en rettferdig trener. Det å ha det artig er jo
det viktigste, men er stillinga 5-5 og
det er noen minutter igjen, da er det

klart at det beste laget må spille.
10-åringer er smarte, de vet hvem
som er de beste og ikke. Hadde jeg
da satt inn en antatt dårligere spiller
kunne det resultert i et enda større
nederlag for vedkommende. Han
ville kanskje følt en slags skyldfølelse om vi for eksempel hadde
tapt, mener jeg. Det må være lov å
være god og det viktige er at hver
enkelt spiller får muligheten til å
utvikle seg, på sitt nivå. Det å dyrke
laget og ikke enkeltspillere er veldig
viktig.

Går glipp av kveldsnytt

Farfaren til Roger drev egen business på Tautra. Hver morgen i
sommerhalvåret leverte han grønn-
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saker til torget i Trondheim. Dette var
Roger med på. Selv om Roger ikke
liker mye bilkjøring, var dette både
lærerikt og utfordrende. Senere tok
han over virksomheten og drev den i
tillegg til snekringen.
-Det var opplessing av grønnsaker
på kvelden, kjøring av grønnsakene
til Trondheim i 4-tiden og snekring
på dagtid. Noe kveldsnytt blir det
sjeldent, jeg prøver alltid å være i
seng før klokka elleve. Jeg er nok
et typisk a-menneske. Dagen min
starer mellom klokken fem og seks.
Jeg har alltid vært en morgenfugl.
Roger har alltid stått på og lagt sjela
si i det han har startet med. Han
vil slettes ikke betegnes som noen
supermann. Lein har kjempet for
hver ei krone og selv om Lein – Nilssen AS har tosifret antall millioner i
omsetning skyldes det hardt arbeid
og kvalitetssikring. De har aldri hatt
noe bestemt mål eller ambisjoner,
men er de oppe i et byggeprosjekt
skal det gjøres perfekt og ingenting
er overlatt til tilfeldighetene.
-Pengene har aldri vært drivkrafta,
men det å tilrettelegge for andre, slik
at de blir fornøyd, er en drivkraft i
seg selv. Du kan jo si at om bedriften gjør det bra, så er det et slags
diplom eller et klapp på skuldra som
bekrefter godt arbeid. Nilssen og
jeg har heller ikke klart dette alene.
I dag er vi 14 ansatte som gjør en
fremragende jobb. Vi har heller
ingen planer om å utvide staben,
men om det skulle ringe på noen
dyktige snekkere en dag, skal de
selvfølgelig få arbeid hos oss. Vi tar
ting litt som det kommer, sier Roger.

Dugnadsarbeid

Roger synes det å treffe andre mennesker i en dugnadssammenheng
er en god måte å bli kjent med
mennesker på. Du opplever at mennesker som kan være knallharde
forretningsfolk, kan være myke dugnadsarbeidere.
For fem-seks år siden fikk Roger
spørsmål fra kameraten Øyvind
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Løvrød om han ville bidra på
musikkfestivalen MiG Tautra, som er
et rusfritt arrangement som drives
på dugnad. I fjor hadde festivalen
3000 deltakere og det er ventet
enda flere i år. I starten var Lein
noe skeptisk, siden MiG Tautra fra
starten av har blitt betegnet som et
typisk kristent arrangement, men lot
seg til slutt overbevise. Det har han
på ingen måte angret på.
-Jeg har ansvar for alt det tekniske
og praktiske på festivalen, som
for eksempel scenelyd, matteltet
og renhold. Hvert år bruker jeg 14
dager av ferien på dugnadsarbeid
på MiG. Det å kunne sette seg
tilbake på åpningsdagen, høre
musikken fra scenen og all gleden
blant de frammøtte gir meg utrolig
mye. Det er en ubeskrivelig følelse.
Det å få en bekreftelse på at ting
du har planlagt og sydd sammen
fungerer, er herlig. Selv om jeg ikke
er personlig kristen har jeg jo skjønt
at kristendommen og mine syn på
gode verdier bygger på det samme.
Respekt for andre mennesker og
det å være sammen med de menneskene du bryr deg om, er jo det
som teller, sier Roger.
Roger brenner også for organisasjonen 4H.
-Valberg Slektsgård er en godkjent
4H-gård. Det blir naturligvis en del
dugnadsarbeid også gjennom dette.
4H er en kjempegod organisasjon.
Frosta 4H er en av de største klubbene i fylket med over 100 medlemmer. Det å arbeide med barn og
unge, er noe som gir mye tilbake.
De personene som gjennom lang tid
har ofret mange dugnadstimer på
Frosta 4H, er noen som trenger et
klapp på skylderen for god innsats,
mener Lein.

Blir aldri ferdig

For 10 år siden flyttet Roger sammen med kona Janne Mette Valberg
inn på Valberg Slektsgård i et nyrestaurert hus fra 1785. Sammen har de
barna Lukas (5), Isak (8), Jonathan

(10) og John Einar (13). Til daglig
driver kona gården sammen med
hennes foreldre. I tillegg til snekkerfirmaet til Roger og gårdsdriften til
kona, eier de Valberg Slektsgård AS,
som startet som et lite prosjekt. De
hadde et mål om at gården skulle
“se bra ut” i 2010, men prosjektet
tok litt andre vendinger enn antatt.
-I 2010 skulle det være noe som vi
kanskje kunne livnære oss på. Vi
hadde aldri drømt om at vi skulle
investere så mye og begynne med
overnatting og servering. Valberg
Slektsgård ble litt annerledes enn vi
hadde sett for oss.
Det hele startet med at vi satte opp
et lite hus til fugler i det som i dag
kalles Litjgården. Litjgården er en
miniatyrversjon av en bondegård,
som er et eldorado for de minste.
Ting ballet bare på seg. Barnehager
spurte om å få leie Litjgården og
Roger og Janne Mette fikk blod
på tann. De skjønte at det var
et marked for utleie her. Ved juletider i fjor var det som fremstår
som et komplett tilbud til familier,
barnehager og bedrifter kommet et
godt stykke på vei. Med 1100 kvm
låve som bedrifter kan boltre seg i, 6
utleiehytter og med totalt 53 sengeplasser ble ting mye større enn først
antatt. Cirka 6000 egeninnsatstimer
på låve og hytter, fordelt på Janne
Mette og Roger ,sier sitt om hva de
har holdt på med de siste 3 årene.
-Uten den enorme hjelpa fra svigerforeldrene, hadde vi aldri nådd
målet, sier Roger.
Er du en løsningsorientert type og
på hvilken måte?
-Jeg husker da jeg sto på taket til
den første av de 6 utleiehyttene
våre, så kom det en nabo forbi: «Ja,
nå har du bare 5 igjen, Roger». Da
svarte jeg: «Nei gode nabo, jeg er
ferdig med den første». Jeg har en
visjon om at man alltid skal konsentrere seg om akkurat det man driver
med, i stedet for å se problemer.
Det kan nok være noe av grunnen
til at jeg har lyktes i mye av det jeg

har foretatt meg. Er det et problem,
finnes det alltid en løsning. Det å ha
evnen til å glede seg over det du er
ferdig med og ikke lete etter problemer, er en god pådriver.
Hadde du klart dette alene?
Nei, jeg har vært helt avhengig av
støttespillere i alt jeg driver med. I
snekkerfirmaet har jeg aldri kommet så langt uten søskenbarnet
mitt Frode Nilssen. Vi startet opp
dette sammen. Ellers har kona mi
vært en enorm støttespiller på det
aller meste. Med tanke på Valberg
Slektsgård hadde vi aldri fått til dette
uten støtte fra mine svigerforeldre,
som har hjulpet til med absolutt alt vi
har trengt hjelp til. Ståle Andersen,
som driver Klostergården, har også
vært en utrolig støtte. Ståle stiller
opp som kokk når vi måtte trenge
det, og i tillegg kan jeg spørre Ståle
om absolutt alt; han har alltid et godt
svar.
Hvorfor tror du at du og Janne Mette
har lyktes med Valberg Slektsgård
as?
-Dette har vært og er fortsatt noe
vi har felles, det er noe vi har skapt
sammen. Vi har et veldig likt syn på
ting. Vi ønsker at folk som kommer
hos oss skal føle seg velkommen,
å bli tatt vare på, men samtidig føle
at hos oss kan de senke skuldrene
og nyte livet. Kona mi og jeg er nok
“perfeksjonister” på et vis, men vi
klipper ikke gresset slik at folk ikke
våger å tråkke på det og vi vasker
ikke låven slik at folk ikke tør bruke
den, men alt skal være rent og pent.
Vi håper at de besøkende ser og
opplever at det er en rød tråd i det vi
har å tilby. Et mål er også at de føler
at ting og menneskene her er ekte
og at de senker skuldrene og opplever trivselen og atmosfæren som
vi mener er her.
Tror du at du noen gang blir ferdig?
-Jeg blir ferdig med noe hver dag,
men den dagen jeg sier til meg selv
at jeg er FERDIG, er jeg nok helt
ferdig, ler Roger Lein og drikker opp
siste rest av den nå kalde kaffen.
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Din lokale leverandør

Mer informasjon om Frosta ?

Pukkverk
Graving, transport, sprengning
Anleggsgartner
Entrepriser
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Frosta Entreprenør AS
Tlf: 400 30 230

Tlf.917 54 100(Stein)
stein@fribobygg.no

FROSTA VVS AS
Frosta VVS AS er en rørleggerbedrift som utfører alle typer oppdrag innen
Sanitær, varmeanlegg, vann- og avløpsanlegg. Vi har utstyr for sveising av
stål, metaller og plast, også plastsveising av LPG og LNG gassrør.
Vi har egen VA-avdeling med beltegravemaskin, hengere, lastebil.
Våre største arbeidsområder er boliger, hytter, gartneri og
fyrhus og varmeanlegg. Egen butikk med utstillinger og
tilbud på 3D tegninger av bad og
våtromsløsninger.
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Flere får tilgang til populære Stryn

nye markeder og samarbeid mellom
bedrifter.
-Og samarbeid er ikke noe fremmedord i Stryn?
-Nei, så langt i fra. Her i Stryn har 35-40
bedrifter gått sammen i prosjektet Design Stryn for å trekke i samme retning.
Det hersker en samarbeidskultur og
”gå-på-spirit” vi i kommunen er svært
glad for.
-Men Stryn har nå har en rekke kjente
merkevarer, spesielt innen design, er
dette noe tilreisende finner igjen i Stryn
sentrum på noen måte?
-Ja, det vil de. Der finner de den rosa
traktoren, de flotte dressene fra Ricco
Vero og nypresset epledrikk fra Flo.
Merkevarene setter sitt preg på bygda.

Stryn kommune er allerede en populær kommune å bo i,
besøke eller starte nyetableringer. Høsten 2012 åpnes Kvivsvegen som gir nye muligheter.
I løpet av få år er 180 fritidseiendommer omsatt i Stryn kommune, og flere
kommer. For Stryn er en populær
kommune både for fritidsreisende og
næringslivet.

Reiselivskommune

-Ja, vi ser at kommunen vår er populær. Vi er faktisk den nest største
reiselivskommunen etter Bergen her
på Vestlandet. Det er vi stolte av,
sier seksjonsleder Steinar Nesdal i
plan-og utvikling i Stryn kommune.
Han ser at nye muligheter åpner seg
med Kvivsvegen.
-Vi vil få en enda større tilgang til
Volda, Ørsta, Ulstein, Herøy og
området rundt. Det vil bety mye for
samarbeidet med spesielt SøreSunnmøre. Blant annet vil det bety

mye for utviklingen innen næringsliv
og reiseliv, og for markedet for fritidseiendommer.

Hyttetomter

Som stor innen reiseliv er det natur
og naturopplevelser som står i sentrum for en kommune godt plassert
nært fjell, breer og fjorder.
-Det er en fantastisk natur vi byr
de som kommer her. Tenk bare på
Lodalen og Briksdalen, for å nevne
noe. Nydelige områder turister
kommer langveis fra for å besøke,
og The Fjords er et kjent begrep i
utlandet.
-Dere satser sterkt på de som vil
realisere hyttedrømmen?
-Ja. Med Kvivsvegen er ikke ei hytte
i Stryn lenger noe som innebærer
en voldsom reise for de på Sunnmøre. Vi ser at Stryn blir stadig mer
populært for hyttefolk og prøver å ta
konsekvensen av det.
-Hvordan da?
-Vi satser i kommuneplanen på å
klargjøre nye areal som kan legges
ut til hyttetomter. Hyttebyggingen
har positive ringvirkninger, særlig
for bygge- og anleggsnæringen,
skisenter og handelsstand.

Gründerkommune

Det er ikke bare reiseliv og turisme
Stryn kommune er kjent for. Her står
Gründer-ånden sterkt, og en ser stadig
nye etableringer i kommunen.
-Bare i 2010 hadde vi 72 nyetablerte
selskaper. Det vitner om stor gründer-

Arbeidsplasser

For Stryn kommune som for alle andre
er arbeidsplasser en viktig sak. I kjølvannet av nedskalering av bussfabrikken på Vest, er det blant annet satt av
to millioner kroner hvor Sogn og Fjordane fylkeskommune er bidragsyter.
Disse pengene skal brukes på å styrke
næringsarbeidet i 2011 og 2012, målet
er flere og trygge arbeidsplasser.
-Vi starter bredt med et trettitalls
bedrifter før vi ender opp med å fullføre
prosjekter i fem-seks bedrifter. Målet er
å utvikle og gjennomføre deres ideer.
Vi ser allerede at flere spennende
ting er i emning, noe som vitner om
at vi har mange dyktige og kreative
næringslivsledere. I dette prosjektet

drar kommune stor nytte av et godt og
etablert samarbeid med Stryn Næringshage og Stryn Næringssamskipnad.
Partene møtes en gang i måneden.
-Dere står jo også sterkt innen transport. En åpning av Kvivsvegen vil vel
bety en del der også?
-Så absolutt. Vi har mange bedrifter
innen transportnæringen, eksempelvis
Thor Tenden Transport, Olav Tenden,
Miljøservice og Septik 24.
Et selskap som ikke kan stå unevnt
er Nordfjord Kjøtt med merkevaren
Nordfjord. Bedriften nærmer seg 400
årsverk og en årlig omsetning på 1,8
milliard. Jo, næringslivet står sterkt
og vi håper at dette bildet vil holde
seg i årene som kommer, sier Steinar
Nesdal.

ånd og vilje til å skape noe. I Stryn er
det lov til å prøve seg, og dette ser ut til
å være smittsomt.
-Kommunen har en del sterke merkevarer?
-Ja det er etter hvert blitt noen sterke
kjente navn med opphav i Stryn. Av
de mest kjente er selvfølgelig selskaper som Moods of Norway, Skogstad
Sport, Ricco Vero og Olden. Design
er et stikkord for mange av de kjente
merkevarene, og designbyrået Farmhouse har skapt seg et navn innen
dette fagfeltet.

Kvivsåpning

Steinar Nesdal ser fram til at Kvivsvegen står åpen. Han innrømmer at
trafikkøkning også kan medføre miljøutfordringer og behov for nye gang- og
sykkelstier, men ser på dette som en
utfordring. . - For næringslivet vil vegen
være en positiv mulighet?
-Utvilsomt. Vi får som nevnt en sterkere
og nærere tilknytning til Sunnmøre, noe
som også for vårt næringsliv vil bety

Singerheimen
Den ideelle staden for kurs, samlingar og ”team building”.
Overnatting, halv-/heilpensjon.
Sjå www.singerheimen.no

Ledande leverandør av verneutstyr, yrkeskle og firmaprofilering!

Elias Sandbakk as - Stryn - tlf. 909 68 248 - www.eliassandbakk.no
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Singerheimen

Kontaktperson: Lyngve Nesje
Tlf. 57873106
post@singerheimen.no
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Hytte og bolig for den kvalitetsbevisste
Vestlands Hus Stryn – Sølvberg Bygg AS er av de mest erfarne i bransjen. Nå tilbyr de hytter og
boliger i flotte omgivelser til de kvalitetsbevisste, og de som ønsker spillerom.

For i hyttefeltet Dybevoll, noen
kilometer fra Stryn sentrum er
Sølvberg Bygg i full gang med å
realisere hyttedrømmen til de som
ønsker seg nettopp litt store tomter
og godt med areal.

Store tomter

- Vi arbeider i to byggetrinn og
tomtene er fra 1.300 til 3.000 m2, så
det er rimelig store tomter, sier daglig leder Endre Håberg i Sølvberg
Bygg.
- I byggetrinn 1 er det oppført fem
flotte hytter. I byggetrinn 2 er det
tretten tomter hvorav fire er ledig for
salg. Videre er vi i planleggingen av
enda et trinn der 16 tomter skal opparbeides, men disse er foreløpig
ikke utstyrt med vei og avløp.
- Når regner du med dere vil legge
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ut disse?
- I løpet av et par år skal de kunne
realiseres.

Vei og bredbånd

Sølvberg Bygg har erfaring som
entreprenør og byggvareselskap
siden 30-tallet. Nå er enhetene skilt
ut, men begge er fortsatt familieeide selskaper. Vestlands Hus
- Sølvberg Bygg driver med hytter
og boliger og har fem ansatte, to i
Måløy og tre i Stryn. De er stolt av å
kunne tilby flotte tomter i fin natur.
- Tomtene er plassert slik at det er
sol hele året uten fjell som skygger.
Alle har vei, vann og kloakk i tillegg
til telefon og bredbånd. Og selv om
dette er store tomter er det nærhet
til skiløypetraseer i området med
topp preparerte løyper rett utenfor

døra, sier han.
- Vi ser at folk gjerne vil ha litt luft
og romslighet rundt seg. Mange
planlegger et anneks eller ei hytte
nummer to på tomta etter hvert.
- Og selve hyttene leverer dere?
- Ja. Og her har folk full frihet i både
størrelse og pris. Tomtene gir jo
mulighet til å bygge relativt stort.

Leiligheter

Det er ikke bare hytter Sølvberg
Bygg kan tilby den som vil ha litt
ekstra kvalitet.
I gangavstand fra Stryn sentrum er
selskapet i ferd med å realisere 25
leiligheter. Alle med store vinduer
og god utsikt.
- Leilighetskomplekset ligger på vei
mot Loen like utenfor Stryn sentrum.
Det er under en kilometer til sen-

trum med gang og sykkelsti hele
veien.
- Hva kan du si om leilighetene?
- Alle har garasje og bod. Fra garasjen går det heis opp til leilighetene som alle vender ut mot fjorden
og har en formidabel utsikt med
store vinduer og verandaer. Også
på verandaen er det glass i rekkverket for ikke å hindre utsikt.

med programmering. Varmen kommer fra felles varmepumpeanlegg
med fjordvarme fra vannet i fjorden.
Dette reduserer kostnadene med å
bo relativt mye.
Vi har alltid lagt vekt på kvalitet.
Derfor benytter vi også alltid lokal
arbeidskraft vi vet har årevis med
erfaring. Det gjør at kvaliteten er tatt
vare på av topp fagfolk i alle ledd,
sier han.

Rimelig å bo

Også dette prosjektet realiseres
i flere byggetrinn og leilighetene
varierer i størrelse fra 100 m2 til
over 200 m2. Prisen ligger fra tre til
seks millioner kroner, seir Håberg
som påpeker at bokostnadene er et
viktig element for Sølvberg Bygg.
- Dette er såkalt ”smarthus” hvor
en kan regulere oppvarming og lys

Erfaring som entreprenør
og byggvareselskap siden
30-tallet.
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-Dere har en klar visjon?
-Ja, Vi skal vokse kontrollert innenfor
satsingsområdene vi har lagt oss,
og skal være blant de beste i landet
når det gjelder kvalitet, leveringspresisjon og komplett produksjon.
-Klarer dere det?
-Ja, det vil jeg si. Vi opplever at
kundene setter stor pris på det vi
gjør. Vi er jo en kreativ bedrift og
skal være et kreativt verktøy for våre
kunder. Da hjelper det godt med
bred kompetanse og stor entusiasme. Vi satser mye på å ha et
godt og trygt arbeidsmiljø. Derfor er
HMS et viktig moment vi tar på stort
alvor.

ISO sertifisert

Metall kan være vakkert og pynte opp i landskapet med rett utforming, som denne hengebrua
Stryvo har levert og montert sammen med Veidekke Entreprenør til Hornindal kommune.

Allsidig produksjonsteknologi
Stryvo AS i Stryn har det siste tiåret totalt sett opplevd en solid
vekst. Som totalleverandør innen bearbeidelse av stål og
metall yter bedriften tjenester i et vidt spekter. Hele tiden med
ambisjon om å levere i toppklassen.

Kvalitetssikring er et annet stikkord for Stryvo. Sertifisering og
kvalitetssikring i alle ledd er viktig
for en bedrift som arbeider med
konstruksjoner til spesielt olje/gass,
og derfor var Stryvo også en av de
første i sin bransje som ble ISO sertifisert etter 9001.
-Vi er en moderne bedrift som har
gode rutiner hele veien. Vi bruker
blant annet et avansert produksjonsplanleggingsverktøy som gjør at
alle avdelinger kan lese planlagte
oppgaver direkte på skjerm.
-Data er jo ikke noe fremmed i
produksjonslokaler lenger. Dere har
satset tungt der?

-Vi har en ny og moderne maskinpark hvor moderne teknologi har en
sentral rolle. Men dette er verktøy
som går hånd i hånd med en stabil
stab med høy kompetanse.

Allsidig

Stryvo har det meste av maskiner
for behandling av metall. Det dreies,
sveises, knekkes, vannskjæres og
maskineres/dreies med avansert
teknologi. Alt med nøyaktig presisjon
for optimalt resultat.
Maskinparken vår er tilpasset både
store og små dimensjoner, noe som
gir oss en ganske unik fordel på allsidig produksjon i forhold til mange
av våre konkurrenter.
Vi har også vårt eget prosessanlegg for syring av rustfrie materialer.
Anlegget er sikkert og gir en stor
miljøgevinst i tillegg til høy kvalitet
på produktene, sier han.
Styvo har også etablert seg på
markedet innen aluminiumsproduksjon.
-Avdelingen er ny og her tilbyr vi
ferdige løsninger med ekstern overflatebehandling, foruten vinsjer og
tanker leverer vi skrog til mob-båter i
forskjellige størrelser.
-Men dere gjør mer. Dere er også
entreprenør?
-Ja, vi er ledende som stålentreprenør i Nordfjord. Vi har de siste
ti årene bygd opp kompetanse på

større og mindre bygg og har erfaring med alt fra svømmehaller i ekstreme miljø, til avanserte konstruksjoner i høyeste tiltaksklasse. Våre
ingeniører og teknikere prosjekterer
og konstruerer installasjoner også
for byggebransjen. Vi har dyktige
medarbeidere både i produksjonen
og i montering.

Kompetanse

Det er med rette å omtale Stryvo AS
som en allsidig metallekspert.
Selskapet har også mange lokale
kunder både innen det private og
det offentlige.
Allsidighet krever kunnskap, og det
blir stilt store krav til en bedrift som
markedsfører seg med å tilby alt, ”fra idè til virkelighet”.
-Det er en ambisiøs målsetning for
en bedrift som vil være helt i tet med
kvalitet og leveringspresisjon.
Derfor er vi svært fokusert på å
ha medarbeidere med høy kompetanse, og den kompetansen har
vi, sier Jostein Bøe.

Vi arbeider sammen
om å løfte Stryvo

Å dreie metall er en kunst. Stryvo sin avanserte maskinpark. Her dreies det i styrt
dreiebenk med en kapasitet på seks meters lengde og 5,5 tonns arbeidstrykk.
Jostein Bøe leder en bedrift med en topp moderne
maskinpark.

Daglig leder Jostein Bøe er ikke i tvil
om at bedriften og de ansatte setter
spor.
-Vi får tilbakemeldinger fra våre
viktigste kunder at vi er en absolutt
foretrukket leverandør. Dette på
grunn av vår evne og vilje til å levere
forventa produkt til rett tid og med
rett dokumentasjon, sier han.

Lokalt forankret

Det som i dag er Stryvo AS begynte
som Stryn Vognfabrikk allerede i
1947. Så på den måten kan en si at
bedriften har en solid erfaring, og
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ikke minst forankring innen sitt felt.
I Stryn er de en solid støttespiller
for frivillige lag og organisasjoner,
noe som er muliggjort etter flere tiår
med hardt arbeid, helt siden etterkrigstidens tøffe år da Mathias Bøe
etablerte familiebedriften.
-Fram til tusenårsskiftet var Stryn
Vognfabrikk en serviceinstitusjon
for lokalsamfunnet. Merkenavnet
ble bygd gjennom kvalitet og
smarte løsninger, og godt håndverk selvfølgelig, sier Jostein Bøe
som viderefører bedriften ut til nye
markeder.

Vilje til vekst

I store produksjons- og administrasjonslokaler sentralt plassert i Stryn
er han øverste leder for ti medarbeidere i administrasjonen og 25
i produksjonen. Alle utviser de en
sterk vilje til vekst og utvikling, og
til tross for en mindre tilbakegang
i 2009 har de vokst godt de siste ti
årene, og fortsetter veksten.
-Vi har en solid kundemasse med
store og små bedrifter innenfor maritim sektor, olje/gass, vannkraft og
byggebransjen. Største kundegruppen finn vi i maritim sektor.
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med et svært dyktig mannskap.
Vi bearbeider alle typer plater i
rustfritt stål og aluminium og tilbyr
overflatebehandling gjennom en
miljløvennlig forbehandling og overflatebehandling i form av pulverlakkering. Til sammen råder vi over
4.500 kvadratmeter industrilokale.
Til sommeren er vi også ISO sertifisert, sier Hopland.

Trosset barrierene og øker jevnt
NOMEK AS i Stryn er en prisbelønt bedrift som satser tungt på produksjon av tynnplater, stanset og
bearbeidet av egen avansert maskinpark. I tillegg har de selv utviklet og produserer miljøpåbygg
montert på lastebil, som de eneste i landet, men med ambisjon om å nå hele Norden.
Vi møter salgsleder Øyvind Hopland som viser oss rundt i selskapets lokaler i Stryn. En knall gul
vakuumbil står klar for levering til
Miljøservice AS som de også deler
lokaliteter med.

Miljøpåbygg

- Maskineriet som monteres på
bilene er et svært avansert og tipp
topp moderne. Alt er bygget i rustfritt stål og lang levetid er vektlagt.
Utstyret er utviklet i samarbeid med
kundene og er tilpasset nordisk
klima. Brukervennlighet er et nøkkelord, seier Hopland.

Møtte motgangen

Selskapet Vest Buss Industri AS som
i mange år har stått for produksjon
av busser hadde sin lokalitet i nettopp Stryn. Når driften ble nedlagt
skapte dette store utfordringer for
Nomek. Men å selv redusere eller gi
opp var aldri noe alternativ.
- Nei. Vi gikk inn i det nye selskapet
med aksjekapital og leverer i dag
til det nye selskapet Vidre AS. Vi
måtte i tillegg se oss om etter nye
markeder og omstille oss, og vi har
faktisk økt i omsetning. Løsningen er
blitt å satse tungt på produksjon av

tynnplater, sier Hopland og tar oss
med inn i neste hall.

Tynnplateproduksjon

Der åpenbarer det seg flere store
maskiner. Den største er enorm og
jobber på egen hånd.
- Den kan jobbe dag og natt bare
det ligger klart plater, sier Hopland.
- Men hva gjør den?
- Maskinen mater seg med plater
av forskjellig tykkelser. Disse blir
stanset ut til ferdige produkter som
brukes til alt fra stålmøbler, bekledning til bygg, butikkinnredninger
eller konsoller som eksempelvis kan
brukes på brua i nye skip.
Den preger, gjenger, stanser og
skjærer platene i en operasjon og
jobber jevnt og trutt av seg selv.
Maskinene er av de mest avanserte
en kan få tak i til slik produksjon.

Framtidshåp

Selskapet så dagens lys i 1998 og
har 22 ansatte. Til tross for omstilling
i markedet viser kurvene en jevn og
solid framgang for selskapet, og bedre
skal det bli, understreker Hopland.
- Fra høsten 2012 kommer en ny og
bedre hverdag. Da åpner Kvivsvegen
og hele Søre-Sunnmøre ligger for våre
føtter. Det ser vi virkelig fram til.

Kontakt oss
NOMEK AS
Grandevegen 13
8783 Stryn
Telefon: 57 87 07 70
Telefax 57 87 07 71
E-post: post@nomek.as
Webside: www.nomek.as
NOMEK har selv utviklet og monterer miljøpåbygg på lastebil som de
eneste i landet. Nå vil de legge Norden for sine føtter.
Salgsleder Øyvind Hopland i NOMEK viser den avanserte laserstyrte delen av maskinen som stanser,
skjærer og preger tynnplater til bruk i blant annet metallmøbler, skipskonsoller og butikkinnredninger.

Prisdryss

Salgsleder Øyvind Hopland i NOMEK viser den avanserte laserstyrte delen av maskinen som stanser,
skjærer og preger tynnplater til bruk i blant annet metallmøbler, skipskonsoller og butikkinnredninger.
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NOMEK er et prisbelønt selskap
som har fått Gasellepris og Nyskapingspris for å nevne noe.
- I omstillingen har vi jo tenkt nytt,
sier han.
- Omstilling og økning. Hva er oppskriften?
- Vi ønsker å være en medleverandør og utvikler produktet i lag
med kunde og tenker riktig kvalitet
på produktene vi leverer. Sammen
med konkurransedyktige priser og
leveringssikkerhet har vi klart dette
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Styrker seg innen spyl og sug
Miljøservice AS i Stryn har
vokst jevnt siden oppstart i
1989, men stopper ikke med
det. Nå styrker de seg innen tømming av sandfang
og spyling av avløpsnett,
for kommuner, industri og
private. Dette samlet under
en felles paraply – sammen
med en gruppering av flere
samarbeidspartnere

sandfangoppdrag. Sandbakk legger
ikke skjul på at det med Kvivsvegen
mellom Hornindal og Austefjorden vil
gi nye muligheter.
- Trolig. Kjøretiden blir redusert og
et større marked vil bli nærmere vårt
hovedkontor.

Ser mulighetene
Med investering i en kombinert
suge- og spylebil, kan Miljøservice
AS i Stryn trygt gå inn i et nytt forretningsområde. I samarbeid med flere
etablerte aktører i markedet ønsker
de å utvikle en paraplyorganisasjon
som sammen skal utvikle seg til å bli
en betydelig tjenesteleverandør innenfor spesialtjenester – i hovedsak
innenfor spyl og sug.

Solid vekst

Hele 18 biler med forskjellige
egenskaper står i dag i selskapets

tjeneste, alle i en frisk gulfarge.
Miljøservice AS har i 22 år vært sterk
på blant annet administrasjon, tømming, avvanning og behandling av
septikslam. Sammen med underentreprenører opererer de i hele 68
kommuner i Sogn og Fjordane, Møre
og Romsdal, Buskerud, Oppland,
Telemark og Akershus.
- Jo, vi opererer over store geografiske områder i Sør-Norge innenfor slamtømmingsmarkedet, noe
som er et resultat av en solid og jevn
vekst gjennom mange år. Det igjen

har gjort at vi har økt bemanningen
de to siste årene, hvor vi nå er totalt
49 medarbeidere med høg kompetanse innenfor vårt fagfelt, sier
Sandbakk.

Nyinvesteringer

- Vi har investert mye de siste årene
og vil fortsatt investere for å utvikle
oss videre innenfor slammarkedet.
Videre vil vår siste investering i
kombibil åpne opp et nytt forretningsområde for oss, hvor vi kan tilby
godt utstyr til større spylejobber og

- Hvem er kundene til Miljøservice?
- I våre slamkontrakter er de fleste
kommuner og interkommunale
selskaper. Innenfor vår nysatsing,
ønsker vi i samarbeid med flere
samarbeidspartnere, å utvikle oss til
å bli en betydelig tjenesteleverandør
innenfor industriservice og kommunaltekniske tjenester i Sør-Norge. Der
vil både kommuner, interkommunale
selskaper, entreprenører, industri og
private være sentrale kunder.
For oss blir det viktig med et økt
fokus innenfor spyling og sandfangtømming, et område vi i tiden
fremover ønsker å posisjonere oss i.
Spesielt i Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal.
Utvikling gjennom samarbeid
Sandbakk legger også sterk vekt på
samarbeid som svært viktig for videre
utvikling for dette forretningsområdet.
-Helt klart. Vi ønsker at vi gjennom
felles utvikling av gode styringssystemer og kompetanse skal klare å
levere mer til våre kunder enn de
forventer. Først da har vi lykkes, sier
Sandbakk.

Næringsnytt - 40

Næringsnytt - 41

Stryn Kommune

Stryn Kommune

”Eit kraftstryk av
vestlandsk
entusiasme og design”
Fotograf Thomas Morell har tatt bildeserien for merket.

- Moods står bak den opprinnelige
ideen om å utvikle Farmhouse til
et kreativt senter i Stryn. Mange så
hva de fikk til med den originale og
utradisjonelle måten å arbeide på
og ville ha en bit av denne tankegangen, forteller daglig leder Gro
Caroline Flølo.
Slik oppstod Farmhouse, tidlig
sommeren 2006. Siden oppstarten
har Moods vært med på eiersiden
sammen med Kunnskapsparken
Sogn og Fjordane og Stryn
Næringshage.

Mer enn et byrå

Gutta bak Moods of Norway
er kjent for sin utradisjonelle
markedsføring. Denne tankegangen er også en viktig komponent
av filosofien til Farmhouse.
- Er dere et reklamebyrå?
- Ikke direkte det heller. Vi har
kompetanse innen et vidt spekter
fra web-design, merkevarebygging
og design for å nevne noe. Dette
er kompetanse vi har i eget hus,
men vi benytter ofte frilansere på
Daglig leder Gro Caroline Flølo og Farmhouse er
ambisiøse på vegne av det utradisjonelle byrået.

Fra hovedkontoret i Stryn skal Farmhouse skape de mest spennende
merkevarene i landet. Og det med den samme dristigheten og energien som sine fedre i Moods of Norway,
konseptene vi arbeider med.
I tillegg jobber Farmhouse med å
dele av kunnskap til skoleverk og
næringsliv gjennom kompetanseutvikling og workshops, blant
annet for Ungt Entreprenørskap,
Designsatsinga i Fjordfylket (DiFF)
og HSH. Dette var en viktig del av
Moods grunnvisjon for selskapet.
Farmhouse er beviset på at det er
mulig å være et kreativt byrå selv
om en holder til i en bygd og ikke
en by. Gro Caroline Flølo mener
det gjelder å tørre å være et byrå
som våger å prøve.
- Er det viktig med ”stunts” som
virkemiddel?
- Ikke nødvendigvis. Det kommer
an på hvem kunden er. Farmhouse
har kunder av alle typer, også innen det offentlige. Det handler om
å kommunisere tydelig og differensiert, uansett hvem det er eller
hva det er. Vi er et byrå som jobber
nasjonalt, men den lokale forankringen er viktig for oss. Derfor har
vi et sterkt fokus på hjemfylket
Sogn og Fjordane. Her er et bredt
spenn av spennende bedrifter, sier
hun.

”BRE”

De fem medarbeiderne i Farmhouse jobber med merkevarebygging og kommunikasjon på et
spekter områder, og det siste året
har de vært svært opptatt med
Skogstad Sports nye merkevare
”BRE”.
- Med BRE har vi hele veien hatt en
veldig god magefølelse, forteller
Flølo.
Farmhouse har utarbeidet grafiske
profil for den nye merkevaren som
retter seg mot Skogstad Sports
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unge kunder.
-Vi står for alt av det visuelle rundt
klærne, som bildestil, logo, katalog, webside etc.
Fotografen Thomas Morel har tatt
de tøffe bildene av produktene.
- Samarbeidet med Skogstad er
spennende, og vi har stor tro på
”BRE” når det nå lanseres i august,
sier hun.

Sommerbyrå

Farmhouse er sitt ansvar bevisst
når det gjelder å være ei smie for
gode ideer. Hver sommer plukker
de ut studenter som i seks uker får
jobbe i selskapet.
- Det er en viktig bit av det vi gjør.
De får jobbe med mange forskjellige bedrifter og sitter igjen med
mange flotte opplevelser av Stryn
og regionen. I fjor var studentene
blant annet inne i bildet når det ble
jobbet med ”BRE”.
Nå skal Farmhouse bli endå større.
- At vi har store ambisjoner er
naturlig når ein er eit avl av Moods
of Norway, sier Gro Caroline Flølo.
Denne gjengen er blant studenter som fikk hospitere
hos Farmhouse. De jobbet blant annet med ”bre”.

Fra rød og blå anorakk til ”bre”
Skogstad Sport AS er selve pioneren i design og
merkevarekommunen i Stryn. Nå drar de lasset enda en gang
med den nye råstilige ungdomskolleksjonen ”bre”, og 20 nye
konseptbutikker landet rundt bare i år.
Og veksten skal fortsett neste år…og neste år…og neste år.

Når en hører Skogstad Sports nye
ungdomsmerke ”bre” er det helt
naturlig å tenke på isbreene selskapet har i sin umiddelbare nærhet i
Stryn.

Fra traust til tøft

-Det er nok breene og den vakre
naturen som ligger bak, og vi har fått
svært god hjelp av design og merkevarebyrået Farmhose, også lokalisert i Stryn. De har vært med å utvikle
design og merkevareprofilen til ”bre”
og skal være med videre i prosjektet. Selv synes vi det er blitt tøft.
-Dere er blitt mindre ”traust” om en
får si det slik?
-Ja, vi blir ikke såret over det. Før
var det jo slik at en skulle velge
enten en rød eller blå anorakk. Vi
har nok beveget oss bort fra dette
trauste i lengre tid, men med ”bre”
understreker vi det, sier salgs- og
markedssjef Knut Roger Nesdal.

”bre”

-Hva kan du fortelle om ”bre”?
-Det er ungdomsmerkevaren vår
som består av en helt ny kolleksjon for ungdom i alder 12-20 år vi
skal lansere med brask og bram i
august. Det er et helt nytt konsept
vi er stolte av å kunne gå ut med.
Med ”bre” blir det som tidligere
har gått på ungdom i Skogstad
faset ut. Mini, barn,dame og
herre vil fortsatt gå under merkenavnet Skogstad.
-Med ”bre” forteller dere jo også
litt om tilhørigheten til Stryn og
regionen?
-Tilhørigheten til området her
betyr svært mye for oss og vi står
ikke tilbake for å fortelle om det.
Blant annet endrer vi nå målform
fra bokmål til nynorsk. Dette for å
understreke hvor vi kommer fra,
sier Nesdal.

Merkevare
Skogstad Sports nye ungdomssatsing, merkevare
”bre”, lanseres i august. Med ”bre” får bedriften en
ny sterk merkevare og kolleksjon for ungdom.

Med ”bre” fortsetter Skogstad
Sport også å befeste Stryn som
design- og merkevarebygd. Og
de var tidlig ute.
-Vi var vel blant de første siden
vi har en historie helt tilbake til
1937. Dermed er vi nok sterkt
”medskyldig” i at Stryn har fått en
så sterk stilling innen design og
merkevare.
-Hvorfor er det blitt slik?
-Det har vel mye med at gründere og bedrifter i Stryn har dratt
i samme retning, og det skjer
mye. Kommunen har ufattelig
mange dyktige, kreative, uredde
og spennende personer som
liker å gjøre en forskjell. Slikt blir
det positiv energi ut av og for
Stryn Kommune et spennende
næringsliv.

Samarbeid skole og privat
næringsliv.

Skogstad Sport har innledet et
samarbeid med Firda videregående
skule, media og kommunikasjonslinja om å stå for produksjon av
markedsmateriellet vi skal bruke i
vår markedsføring. De ordner bilder,
tekst og video og mye mer. Det er
et utrolig spennende samarbeid.
Her får elevene og lærere jobbe
med konkrete caser vi ønsker hjelp
til. Samtidig vil de se at ideene blir
omsatt i det virkelige næringslivet i
stedet for en innlevering på en oppgave som bare blir rettet av en lærer.
Her er det markedet, Skogstad Sport
og kundene til Skogstad som blir
sensorer. Dette er lærerikt for elevene
og god hjelp for oss. En vinn vinn
situasjon. De har blant annet laget
kinoreklame til oss som er vist på alle
landets største kinoer. Denne kan du
se på Youtube under søkebegrep
”kvardagsheltar”. Produksjonen her
står ikke tilbake for noe.

Vil vokse

-Dere er et selskap som ønsker å
vokse, og dere gjør det?
-Ja, vi har store ambisjoner. Skogstad Sport er et selskap med 30
dedikerte mennesker som jobber
hardt og målbevisst, blant dem
seks stykker ved vårt kontor i Kina.
Vi er en liten, men uhyre effektiv
organisasjon, så at vi kommer til å
ekspandere er hevet over en hver
tvil.
Allerede i år skal vi ha åpnet 20 nye
konseptbutikker. Skogstad Sport
vil da ha en stor dedikert Skogstadavdeling i eksisterende sportsbutikker rundt om i landet.
Vi har allerede syv konseptbutikker
oppe å gå, sier Knut Roger Nesdal.
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Klart for nytt hytteparadis på Hydla
39 hytteeiere har allerede funnet sitt hytteparadis etter at Hydla 1 sto ferdig. Nå kan 80 nye eiere
få hyttedrømmen realisert i det som er blitt et populært hytteområde i Stryn.
Foto: Harald Vartdal / fjordingen.

For nå går Hydla AS og Otto Vik for
alvor i gang med å bygge ut Hydla
Hyttegrend med salg av tomter i
Hydla 2.
- Det er et område på 169 dekar
som nå skal gi muligheter for de
som ønsker å realisere drømmen
om ei hytte i et flott tur og rekreasjonsområde, sier Otto Vik. Han har
allerede sett en solid etterspørsel.

Populært

- Klart dette er populært. Jeg har
allerede fått mange henvendelser.
De første tjue kom allerede i fjor
når det ble kjent at vi var i planleggingsfasen med Hydla 2, sier
han.
Det er mye som skal på plass når
et slikt omfattende hyttefelt skal
tilrettelegges, blant annet den
kommunale runden Vik er godt
fornøyd med.
- Ja. Jeg har hatt et flott samarbeid med Stryn kommune i
prosessen rundt begge trinnene.
Dialogen har vært nær og fin så vi
ser fram til å gå videre i prosessen, sier han.
Som så mange andre i indre Nordfjord er det Kvivsvegen Otto Vik
stiller store forventninger til.
- Den vil jo gjøre alt lettere. Når
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den står ferdig i 2012 håper vi
at Hydla 2 kan opparbeides og
gjøres klar til oppføringen av hyttene, sier han.

Fin beliggenhet

Det er en utvidelse vestover fra
Hydla 1 Otto Vik nå har staket ut
andre del. Feltet vil med andre ord
ligge ovenfor og utenfor det første
og eksisterende området.
- For oss er det viktig med en
skånsom utbygging på lik linje
med Hydla 1. Derfor blir hyttetomtene i Hydla 2 lagt fint inn i terrenget, sier Vik.

Hyttetun

Heller ikke hos Sogn og Fjordane
fylkeskommune har Otto Vik møtt
motstand.
- De stiller seg positivt til utbyggingen
hvor det vil gå stikkveger ut til hyttetun
med grupper av hytter med fellesareal
og leikeplasser.
De fastslår jo at et hyttefelt på 80 hytter er mye, men de ser på løsningen
med hyttetun som en god løsning. At
det opparbeides lekeplasser ser de
også på som en fordel, sier han.
- er det ledige tomter igjen?
- Joda, det er ikke for sent å realisere
hyttedrømmen enda, sier Otto Vik.

Otto Vik i Hydla AS, ser fram til å være med på å realisere hyttedrømmen for 80 nye hytteeiere og deres familier
når Hydla 2 nå skal realiseres.

Kontaktperson:
Norunn Aarnes
Eigedomsmeklar MNEF
Dir.tlf.: 48167111
Kamilla Aarnes
Eigedomsmeklarfullmektig
Dir.: 91517087
Norunn Aarnes
Eigedomsmeklar MNEF
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS
Dir. 57 87 27 13 - Mobil 48167111
e-post: norunn.aarnes@ssf.no
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Foto : Marte Estendatter Græsli
brorogsosterfoto.blogspot.com

Quality Hotel Waterfront
i Ålesund
Opna dørene 6. juli
Portrett av
hotelldirektør Eva Hole.

Portrettintervju

Ny hotelldirektør
Med energi, mot og begeistring
Den 6. juli opna Quality Hotel
Waterfront i Ålesund. Hotelldirektør Eva Hole er stolt over
å presentere eit hotell som
skal bli byens beste på mange
områder. Hole, som kjem frå
Norrbotten i Sverige, er ei
fargerik kvinne som elskar
islandshestar. På hesteryggen
får ho inspirasjon og samlar
energi til ein ny arbeidsdag.
Tekst og foto: Magne Krumsvik

Kontrastane kan virke store frå
den elegante forretningskvinna og
hotelldirektøren til fjøslukt og islandshestar i ein stall på Sjøholt i Ørskog
kommune. Men det er slik Eva Hole
likar det. Den nye hotelldirektøren for
Quality Hotel Waterfront er ei sprudlande og utadvendt kvinne med glimt
i auget. Ho har teke med magasinet
Næringsnytt til sin favorittplass etter
arbeidstid.
- Det er her eg samlar ny energi
etter ein lang arbeidsdag, seier ho,
medan islandshoppa Leva blir strigla
og børsta for fotografering. Det er
tydeleg at det er god kjemi mellom
matmor og den sju år gamle hesten.
- Målet er å ta turen innover til
Sjøholt fem gonger i veka, men i
desse dagar rekk eg berre å ri 3-4
gongar i veka. Eg har imidlertid ordna med ein medhjelpar, som i tillegg
er svært dyktig, så hestane blir ridd
nesten kvar dag, smiler ho.

Ved sjøkanten

Det nye hotellet får med sin plassering like ved sjøkanten ein unik
ståstad midt i Ålesund sentrum. 196
moderne rom i funky design med
spennande og ulike løysingar som
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dannar basen for dette urbane og effektive hotellet. Det blir mellom anna
uteservering frå restauranten under
tak, lekkert treningsrom med topp utstyr, eigen ølbar med over 50 sortar
øl og 8 konferanserom med moderne
telekonferanseutstyr. I tillegg får du
naturlegvis byens beste frukost.
- Eg gledde meg som ein unge til
å opne dørene og ønskje gjestane
velkomne til oss. Det er Ålesund sitt
største hotell med heile 418 senger.
Prisnivået vil også vere konkurransedyktig i byen. Hos oss skal
gjestane få litt meir for pengane,

smiler hotelldirektøren..
Med stø hand blir sadelen festa til
hestekroppen og den spreke kvinna
sprett opp på hesteryggen. Stø i
ryggen og med klare komandoar til

islandshesten Leva er det tydeleg at
dette er naturleg prosedyre. I naturskjønne rammer på Sjøholt finn hest
og rytter eit indre samspel mellom
seg. Samspel som hotelldirektøren
også nyttar seg av med sine dyktige
kollegaer.

- Eg gav meg sjølv fem år på å bli
hotelldirektør i Ålesund. Då vi opna
dørene på Quality Hotel Waterfront
6. juli var det med ein margin på tre
dagar. Målsettinga gav resultat og
no ser eg berre fram til dagane som
kjem, seier ho. For det var Eva Hole
sjølv som tok kontakt med Choice
allereie før stillinga var lyst ut.
- Eg ville ha denne jobben og eg
fekk den. Såleis er det nærast som
draumejobben å rekne, smiler ho,
men viser til at draumar eigentleg er
noko ein berre har i hovudet.
- Så eg vil nok seie att eg var målbevist og nådde mitt mål. For dette
er ingen draum – det er virkeleg
og hard jobb som ligg bak for å nå
målet!

Hestejenta

Historien om Eva Hole, hestejenta
som vart hotelldirektør, er ei spennande og fargerik historie. Det er
også ei historie om ei jente som vaks
opp med ei mor og mormor.
- Tryggleik, stå på mot, krav og energi
er stikkord som eg har med
meg frå barndommen. Eg har vore
stalljente meir eller mindre heile livet og

Hotelldirektør Eva Hole med islandshesten Leva

Portrettintervju

har hatt sommarjobb sidan eg var 13
år. Eg har mykje å takke mor mi og
mormora mi for. Ikkje minst med tanke
på matlaging, som eg lærte av mormora mi som var kokkelærar i skulen,
seier Eva Hole, som vart leiar for eit
storkjøkken då ho var berre 15 år.
Den modige jenta fekk tilbod om å
kome inn på Universitetet eitt år før
tida, og ho takka naturlegvis ja til
det. Såleis fekk ho god utdanning frå

universitetsnivå på mellom anna mat,
næring, økonomi, organisasjon og
leiarskap.
I dag har Eva Hole bak seg 25 år
som leiar for ulike føretak. På CV-en
merkar vi oss fleire år som personalsjef i Kalix kommune i Norrbotten
i Sverige. Ho har også vore administrerande direktør i eit storkjøkken
som produserte 8000 porsjonar med
mat kvar dag.

Eva Hole striglar islandshesten Leva som ho har eit nært og personleg forhold til.

Audition

Prosessen med å finne fram til sine
dyktige kollegaer på Quality Hotel
Waterfront har vore nøye gjennomført.For stillingar till resepsjon og
restaurant vart det invitert til audition
i Ålesund. Mange møtte opp, og
det var slett ingen enkel oppgåve å
velge ut det rette laget.
- ”Attityd” må vere på plass, påpeikar Eva Hole. Ho siktar til at
dei tilsette skal vere personlege,
positive og profesjonelle. I tillegg til
energi, mot og begeistring er det
konseptet for hotellkjeda til Petter
Stordalen og slik dei profilerer seg.
Choice-grunderen gav Hole sjansen
til å bli hotelldirektør i Ålesund
og ho er krystallklar på at ho ikkje vil skuffe han. Jag ska stå på!
- Stordalen sjølv kjem til Ålesund i
samband med den storstilte offisielle
opninga på haustparten i år.
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Denne verksemda fekk Hole rasjonalisert og effektivisert til å bli ein
suksess og som ho seinare fekk
tilbod om å kjøpe opp, men ho
takka høfleg nei. Ho ville ikkje bu i
Kalix resten av livet sitt.
- Eg har opp gjennom åra fått
jobbe med mange ulike personar.
Sommaren eg måtte seie opp
fleire lærarar som personalsjef
i kommunen lærte meg utruleg
mykje om empati, mennesker i
livskrise og kor viktig det er å ha
respekt for våre medmennesker.
Å behandle folk med respekt er
veldig viktig, understrekar Hole.
Slik vil ho også møte gjestane på
Quality Hotel Waterfront.
- Uansett kva vi meiner om vår
mat og service så er det gjesten
si oppleving og kjensler som betyr
noko, påpeikar ho.

Elskar Ålesund

Det var kjærleiken til Ålesund og
Sunnmøre sin natur som drog Eva
Hole til Ålesund for 6 år sidan.
- Eg vart bergteken av byen og
rammene rundt. Mannen min kjem
frå Ålesund,men han hadde ikkje
budd her på mange, mange år. Eg
sa att eg gjerne ville flytte hit når
vi vart pensjonistar, men eg er så
utolmodig at eg kunne ikkje vänte
så lenge! Og det er noko eg aldri
har angra på..
Eva Hole har vore salgsdirektør for
Radisson Blu Hotel Ålesund i to år,
og tek no steget vidare til å bli direktør for Quality Hotel Waterfront.
- Eg elskar å gå i fjellet, jakte på
fugl og køyre snøscooter. Dette er
nok med tanke på bakgrunnen min
der eg budde nesten ti år høgt til
fjells i Nord-Sverige, seier ho. No
er det imidlertid kysten, hotell ved
sjøen og islandshestar som gjeld
for den sympatiske hotelldirektøren.
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Næringsnytt søker selgere
Næringsnytt er et magasin om næringslivet, for næringslivet. Vi baserer oss på salg av
redaksjonelle annonser, så vel som annonsesalg i tradisjonell forstand. Per dags dato blir
magasinet utgitt i Sør- og Nord- Trøndelag, samt Møre og Romsdal. Som selger hos oss,
vil du selge bedrifters mulighet til å profilere seg selv på en måte de selv ønsker å bli profilert.
Du må være i stand til å jobbe selvstendig og ha erfaring fra oppsøkende salg,
selv om personlig egnethet også vil bli tungt vektlagt. Du må disponere
egen bil, og kunne gi det lille ekstra i perioder da dette er nødvendig.
Dersom du er rette person, er betingelsene svært gode hos oss.
Dersom dette er noe for deg, ta kontakt med
Ole-Morten Rønning
Tlf: 966 23781
ole.morten@addo.no

Dagleg leiar i stiftinga Hareid
Næringsforum, Rakel Dyrhaug, ønskjer velkomen til ein presentasjon
av næringslivet i Hareid kommune.
Kommunen har stort mangfald i
næringslivet og store moglegheiter
for utvikling i åra som kjem.
Midt i smørauget på Sunnmøre finn du
Hareid kommune. Kommunen med
tett oppunder 5.000 innbyggarar var
ei av dei største fiskerikommunene
på 70-talet, og opp gjennom åra har
primærnæringane vore nettopp fiskeri
og jordbruk. I nyare tid har kommunen
utvikla ein svært variert industri.
Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter
relatert til maritim skipsindustri, tre- og
byggevareindustri, betongindustri,
varehandel og transport er berre
nokre av døma på det mangfaldige
næringslivet i Hareid. Dei største ar-

beidsplassane ligg i Hjørungavåg og i
nærleik til Hareid sentrum.

Stort potensiale

- Utover det mangfaldet av næringar
som er etablert her per i dag finn ein
gode idustriareal knytt til både sjø og
land. Her er eit stort potensiale og vil
vil vere med på utviklinga. Gjennom
nettverksbygging og tette dialogar
mellom næringsaktørar og kommunene ønskjer vi å legge til rette
for auka framtidig verdiskaping. Dei
gode moglegheitene for næringsutvikling som finnast her må opp og
fram i lyset, seier dagleg leiar i Hareid
Næringsforum, Rakel Dyrhaug.
- Hareid er ein del av ein innovativ og
offensiv region og her er små geografiske avstandar. Det er ein grunn

Stor handelsvekst

Den daglege leiaren i stiftinga Hareid
Næringsforum kan vise til folketalsauke, den største handelsveksten i
regionen med heile 4,4 prosent i 2010
og at Hareid er den sjuande industrikommunen i Møre og Romsdal.
- Vi har god skule og barnehagedekning og lett tilgang til flyplassane i
Ålesund og Ørsta. Vi er på mange
måtar innfalsporten til fjordane på
Sunnmøre. Den geografiske plasseringa gjer det sentralt å plassere
næring her. God kommunikasjon
og nærleik til heile regionen. Det er
nærast ideelt å busette seg her for å
nå ein stor arbeids- og serviceregion,
seier Dyrhaug.

Styreleiar i Hareid Næringsforum
- Handling må til
Hareid kommune har ein fantastisk breidde i næringslivet.
Handling må imidlertid til for å
utvikle næringslivet i framtida.
Styreleiar i Hareid Næringsforum (HNF), Ottar Håkonsholm,
ser store framtidsutsikter for
næringslivet i Hareid.
Tekst og foto: Magne Krumsvik

Hareid Næringsforum er organisert
som ein stifting med styre. Styreleiar
Ottar Håkonsholm meiner dette har
vore positivt for næringslivet i Hareid
etter omstillinga i 2004. Han viser
til at for dei næringsdrivande og
kommunen er HNF eit hovudorgan
for fellestiltak med sikte på auka
verdiskaping. Kommunen er dermed
ein viktig samarbeidspartner, der
varig engasjement, kunnskap, samarbeids- og gjennomføringsevne
er dei viktigaste momenta

Fantastisk breidde

Styreleiaren synes at næringslivet i
kommunen har ei fantastisk breidde.
- Eg er imponert over mange av
bedriftene. Det er mange mange
avdelingskontor på Hareid, og med
det ein viss avstand til sentral leiing.
Det er såleis utfordrande å kome
i dialog med hovudkontora, seier
han, og viser til kor viktig det er å
synleggjere geografien i kommunen.
- Dette gjeld både for fiske og
utstyrsproduksjon. Det er djupt
tilflåt, som både er verna mot ver
og vind. Kven vil vi så ha med på
dette spennande prosjektet?, spør
Håkonsholm. Han er fullstendig klar
på at utviklinga av næringsområda på Hareid må skje i dialog
og samarbeid med kommunen.
- Det er viktig med bindeledd
mellom næringslivet og kommunen,
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Styreleiar i stiftinga Hareid Næringsforum,
Ottar Håkonsholm, med Raffelneset
Industriområde i bakgrunnen.

Velkomen til Hareid

til at dagens bedrifter er lokalisert på
Hareid. Det er ei god kommune å
vere etablert i, og her er plass til endå
fleire. No set vi full fokus på mellom
anna Raffelneset Industriområde og
det skjer store ting innan husbygging,
seier Rakel Dyrhaug til magasinet
Næringsnytt.

og vi prøver å få fokus på kvar vi
vil vere om ti, tjue år. Det er likevel
ei utfordring å tenke så langsiktig,
erkjenner han.

Handling

Kampen om areal langs kysten
hardnar til. Ingen omkringliggande
kommuner har så stort ledig nyttbart areal som Hareid. Dette gjeld
både ved sjø og på land.
- Eg ser gode moglegheiter for
utvikling av næringslivet i Hareid.
I første omgang på Raffelneset
Industriområde, som ei spesialnisje
mot offshore. Handling må imidlertid
til. På den måten kan ein kjemperessurs bli ei gullgruve, seier ein
engasjert styreleiar. Han modererer
seg likevel litt.
- Det er viktig
å tenke heile regionen og ikkje berre
Hareid om det skal bli næringsutvikling. HAFAST-sambandet kjem,
og då gjeld det å vere klar for å
handle. Det kjem til å bli ein stor oppblomstring i begge endar på dette
sambandet. Såleis er det viktig at
reguleringsarbeidet kjem i gang så
raskt som råd, påpeikar han.

Allsidig styreleiar

Det er ein allsidig 43-åring som sit
som styreleiar for stiftinga Hareid
Næringsforum. Han er inne i si andre periode som leiar, etter tidligare
å ha vore styremedlem.
- Eg fekk den maritime industrien
inn med morsmjelka på Osneset i
Ulsteinvik og fekk tidleg interesse

for det marine. Utdanninga mi har
eg frå Norges Fiskerihøgskule i
Tromsø, men har vore innom jobbar
både som rørleggar og snikkar, seier
Håkonsholm og fortel om mange
varierte arbeidsplassar opp gjennom åra. 5 år med tverrfagleg fiskerihøgskule vart avslutta med praksis
og spesialisering mot teknologi.
- Det vart eit par år i Trondheim og
Institutt for Marinteknologi. Fokuset
vart sett på marinprosjektering, ikkje
minst sidan eg viste at turen ville
gå tilbake til søre Sunnmøre etter
endt utdanning, seier Håkonsholm,
som etter heimkomster til Sunnmøre
var innom Opplæringskontoret for
Fiskeri og sjøfart og deretter Refa
Frøystad Group (RFG). Han var også
tilsett hos GMI på Borgstein.

FoU-ingeniøren

I dag er Ottar Håkonsholm tilsett på
Jets på Hareid. Her har han vore
sidan 2006.
- Eg har hatt nytte av det tverrfaglege
i arbeid og utdanning, også i jobben
her på Jets. Kombinasjonen bioteknologi og kjemi gjer oss i stand til å
tenke nytt, seier FoU-ingeniøren. Han
viser til det gjeld å tenke nytt og å handle. Utan at næringsliver handlar vert
det ikkje verdiskaping, påpeikar han.
- Arbeidet i næringsforumet
på Hareid er langsiktig og går kontinuerleg, uavhengig av politiske
vindar. Det gjeld å vere i forkant og
legge strategiske planar, undertrekar
Håkonsholm.
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Dresser opp med glimt i øyet
Helt fra han var 13. år har Johs Riise holdt på med klær i bestefar og fars klesbutikk på Hareid.
Å selge en dress skal helst skje med et glimt i øyet.

Lyst på ein bit av indrefileten i
Ulsteinvik? Frå nyttår kan du
flytte inn i ein av dei 28 bueiningane i Vikemarka Vest som
Total-Bygg Hjørungavåg byggjer no. Bedrifta er leiande i
bustadutviklinga på
Hareidlandet, og er din lokale
garantist for kvalitet.

GLIMT I ØYET: For Johs Riise har det siden han tok over som tredje generasjons driver
av T.Riise på Hareid vært viktig med humør og det sosiale med å ekspedere kunder.

-Vil du ha hjelp Reidar?
-Ja, om ikkje ei fe so går ei!
Svaret er kontant og greit fra kunden
og sambygdingen. Å selge dress
eller klær er noe Johs Riise helst gjør
med humør og en lystig kommentar.
39-åringen får svar tilbake, for alle
kjenner Johs.

Sosialt

-Jeg kunne aldri ha jobbet alene
på et kontor. Hadde blitt sprø. Jeg
må ha noen å prate med, se mennesker. Det betyr mye, sier han.
Å bli intervjuet er greit, men han vil
gjerne at det skal foretas i action,
altså når han betjener kunder. Og
dem er det en del av.
-Joda, vi har mange kunder, flere
av dem er faste… det blir 1.800
norske det du. Ikke dårlig på en
torsdag?
Hvor var vi? Jo, kunder. De kommer som regel fra Hareid og Ulsteinvik, men også fra Sula, Ørsta
og Volda. Eiksundsambandet har
økt strømmen fra den kanten. Og
det er jo hyggelig.
Du skal få en pose. Når har du
termin (Johs henvender seg til
kundens gravide kone).
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-I morgen.
-Å hjelpe meg. Håper det ikke skjer
her. Slett ikke rette plassen. Lykke til
og god sommer.

Kvalitetsklær og et smil

Kundene til Johs går ofte ut døren
med kvalitetsklær i posen og et smil
på munnen.
Det var bestefaren og onkelen til
Johs som etablerte butikken i 1953.
-De startet i det små og jobbet seg
oppover. Onkel fortsatte mer med
dresser og uniformer. Butikken tok
far over og holdt på til han døde i
1994. Da gikk jeg på skole for å ta
økonomisk utdannelse, men i 1996
tok jeg over og har holdt på fram
til nå sammen med min mor Aagot.
Hun er fortsatt med og har en viktig,
men kanskje mer usynlig rolle med
blant annet bestilling av varer, litt
enklere skredderarbeid og slikt.
Jeg er eldst av fire søsken og var
dermed odelsgutten.
-Har du moter og klær i blodet?
-Jeg er tredje generasjon, men
det var ikke noe automatikk i at
jeg skulle havne her. Jeg synes jo
det er spennende og utviklende. I
tillegg er jeg svært hjemmekjær og
kunne nok ikke dratt fra Hareid.

Spennande bustadprosjekt
i Ulstein og Hareid

Patriot

Det er ikke billigste sort klær
Johs selger, og heller ikke av de
dyreste.
-Det er tilpasset og kvalitetssikrede
klær. At det er kvalitet er viktig.
Jeg kan gjerne selge klær til mine
kunder som er rimelige, men det
må være kvalitet, sier han.
Kundene ser ut til å like både prisnivå og kvalitet.
-Jo, de gjør det. Vi er dynamiske i
driften og får det i alle fall til å gå
rundt. Fornøyde kunder er viktig.
-Du sa du var hjemmekjær, Det
gjelder vel fotball også?
-Å ja. Jeg er Hareidpatriot på min
hals. Hødd også, selv om det
kanskje høres rart ut. Jeg heier
imidlertid på det som er nærmest,
og Hareid er i hjertet mitt. Nå ligger
de i 4.divisjon.
Selv har jeg spilt fotball, men var
ikke god nok. Nå følger jeg helhjertet med. Men jeg spiller golf
og drar av og til på golfferie eller
fotballturer. Jeg er jo Manchester
United tilhenger på min hals, sier
Johs før han gyver på med neste
kunde samtidig som han snakker med en engelsk forretningsforbindelse på telefon.

Tekst og foto: Magne Krumsvik

Vikemarka Vest/Storegjerdet er av
mange omtalt som ein av dei siste
godbitane på bustadmarknaden i
Ulsteinvik. Første halvdel av prosjektet skal etter planen vere ferdig til
nyttår. Det er totalt sett snakk om fire
tomannsbustader og fem firemannsbustader. Storleiken på leilegheitene varierer frå 62 kvadratmeter
til 138 kvadratmeter buareal, seier
dagleg leiar Jostein Nedrelid. Han
fortel om nøkkelferdige leilegheiter
med høg standard, carport og plen.
- Det vil bli eit variert bumiljø med
både familiar, einslege, unge og eldre. Prisen på leilegheitene varierer
frå 1,695 millionar kroner til over 3
millionar kroner, seier Nedrelid, som
rosar Ulstein kommune for godt
samarbeid.

Melshornlia

Total-Bygg har også fleire spennande bustadprosjekt i Melshornlia og Brandal i Hareid i tillegg til
Vikemarka Vest. Ein vertikaldelt tomannsbutad i Melshornlia på Hareid
med vakker utsikt over sjø og fjell er
til sals nett no.

- Bustaden går over to plan og
har gode uteareal med ti kvadratmeter veranda pluss ein god
hageflekk, seier Jostein Nedrelid.
Arealet er på 112 kvadratmeter,
prisen er 2,025 millionar kroner.
- På Brandal sel vi no også ein
tilnærma lik bustad med garasje.
Den er svært fint lokalisert rett ved
det vakre turområde Kvitneset og
fleire fjelltoppar. Det er dessutan kort
veg til småbåthamn og badestrand
i sentrum, og for hobbyfiskarar er
dette eit eldorado. Det er kort veg til
Hareid, Ulsteinvik og Ålesund.

Medlem i Byggmann Gruppen

Total-Bygg vart stifta i januar 2005
og har utspring frå tidligare Hjørungavåg Byggelag AS, eit byggefirma
med over 50 års erfaring innan
bustadbygging på Sunnmøre.
- Vi er medlemer av den landsdekkande kjeda Byggmann, som med
over tusen selde einebustader
årleg er ei av landets største
huskjeder, seier Jostein Nedrelid.
- Vel du Total-Bygg, vel du kvalitet til
rimeleg pris.

Totalpakke

Total-Bygg styrer heile byggeprosessen, seier Nedrelid.
- Det heile vil bli styrt av folk du kjenner og som du kan stole på. Gjennom utbygging av eigne bustadfelt
kan vi tilby ein totalpakke som inkluderer heile prosessen frå stikking av
tomta til nøkkelen vert sett i låsen
– nøkkelferdig. Vi har som mål at vi
skal vere mellom dei aller fremste
når det gjeld pris i høve til kvalitet.
Butikk og lagerutsal
Total-Bygg har butikk i Hjørungavåg
med byggevarer, flis, materialutsal
og solid kompetanse på rådgiving.
Opningstid 08.00-16.30 (torsdag til
18.00), laurdag 10.00-14.00

Velkomen til ein god
handel og husprat!
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Hareid Eiendomsutbygging AS
Presenterer Teigane Terasse
Hareid Eiendomsutbygging AS
presenterer Teigane Terasse.
Eit nytt, spennande og svært
populært bustadprosjekt på Hareid. Verksemda, som driv med
utvikling og salg av fast eigedom kan tilby to bygg med 10
leilegheiter i kvart bygg. Altså
totalt 20 nye leilegheiter.

Kvalitetstransport i alle ledd
B. Bigset Transport vart starta i 1956 med ein lastebil. I dag har bedrifta ni bilar, og kan vise til ein
fin omsetnadsauke siste åra. B. Bigset Transport legg vekt på stabilitet, fleksibilitet og effektivitet.
Tekst: Magne Krumsvik

Tekst og foto: Magne Krumsvik
I bakgrunnen skal Kjøpmannstorget med 13 leilegheiter og 1 butikkseksjon reise seg og stå klar neste
sommar. Frå venstre, Bjørn Teigene, Torgeir Ringstad, Peter Rise og Astrid Velle frå Rise Bygg AS

Panoramautsikta er strålande frå
det nye bustadprosjektet i Teigane
Terasse på Hareid. Utbyggaren, Hareid Eiendomsutbygging AS, er stolte
over å kunne presentere to bygg med
10 leilegheiter i kvart bygg. Salg av
leilegheiter i bygg 1 er alt i gang, og
seks leilegheiter er alt tinga.

Arkitektteikna
Det er Sporstøl Arkitekter i Ulsteinvik
som har teikna Teigane Terasse. Ved
årsskiftet 2012/2013 skal det vere klart
for innflytting i bygg 1.
- Storleiken på leilegheitene vil vere
frå 68 m2 til omlag 160 m2, seier
Torgeir Ringstad, dagleg leiar i Hareid
Eiendomsutbygging AS. Selskapet
ser verdien av å utvikle eigedomsmarknaden på Hareid, og eigarar
av utbyggingsselskapet består av
familieselskapa til Bjørn Teigene, Bjørn
Bjåstad, Torgeir Ringstad samt Rise
AS.

skal romme 13 leilegheiter og ein
butikkseksjon. Heile prosjektet er selt,
forutan ei leilegheit som ikkje er selt
enno.
- Det er stort sett godt vaksne kjøparar
til desse leilegheitene som varierer i
storleik frå 66 til 134 m2, seier Ringstad
og viser oss tomta til Kjøpmannstorget.
Det er Rise Bygg AS som har betongarbeidet i bustadprosjektet, og det er
dette som vert utført før sommarferien.

Firkløveret bak Hareid Eiendomsutbygging AS ser positivt på utviklinga
av Hareid og ser ikkje vekk frå nye
bustadprosjekt i åra som kjem.
- Vi meiner å ha fått til eit svært godt
samarbeid med kommunen, som
også ser positivt på utviklinga av nye
bustadprosjekt. Her er mykje areal å ta
av både til bustadbygging og næringsareal, så vi ser absolutt positivt på
utviklinga for Hareid, seier dei.

Utsikta frå Teigane Terasse er fantastisk.

PROSJEKTNUMMER

1333.01
TEGNINGSNUMMER

A605

MÅLESTOKK

HAREID EIENDOMSUTBYGGING AS

Teigane Terrasse - Illustrasjon

DATO

23.06.2011

Sporstøl Arkitekter i Ulsteinvik har teikna Teigane Terasse.

Næringsnytt - 56

Kvalitet

- Målet vårt er til ei kvar tid å yte kvalitet
i alle ledd i forhold til kundane. Dette
gjer at vi stiller store krav både når det
gjeld val av sjåførar og bilar, seier Bigset. Han viser til at dette gir tryggleik
for kundar, tilsette og medtrafikantar.
- Vi skal også vere punktlege og pålitelege når det gjeld levering av varer og
skadeprosenten skal vere tilnærma
null.
Vi legg vekt på godt arbeidsmiljø, og vi
set fokus på å følgje dei reglane som
gjeld i arbeidslivet.

Historikk

Kjøpmannstorget
Hareid Eiendomsutbygging AS står
også bak eit anna spennande bustadprosjekt i Hareid sentrum. Kjøpmannstorget skal stå ferdig i juni 2012 og

- Kundane i bedriftsmarknaden på
Sunnmøre set krav om eit høgt servicenivå, og dette legg vi vekt på å gi,
seier Ernst Bigset, som med rette er
stolt av familiebedrifta. Bilmekanikaren tok til som sjåfør i 1983, frå 1999
har han vore eigar og dagleg leiar.

For 55 år sidan vart B. Bigset Transport starta opp som eit personleg
firma med ein lastebil. Den første
tida var det transport i nærområdet,
samt køyring av material, fisk og
anna til og frå Austlandet.
- Frå 70-talet endra dette seg, og
største inntektskjelda vart transport
av møblar til Austlandet og transport til industrien på Sunnmøre i

retur, fortel eigar og dagleg leiar.
B. Bigset Transport vart omdanna til
aksjeselskap i 1996, og ein hadde
eit eigarskifte/generasjonskifte i
1999, der Ernst Bigset tok over famili
ebedrifta.
I dag har bedrifta to bilar som går i
lantransport, i tillegg til 6 bilar i distribusjon av varer.
Omsetnadsauke
Den største oppdragsgivaren til B.
Bigset Transport i dag er Ahlsell
Norge AS. I perioden 2006 til 2009
auka verksemda talet på bilar frå to
til ni.
- I denne perioden har vi også hatt
ein fin omsetnadsauke frå 3,1 millionar kroner i 2006 til 10,4 millionar
kroner i 2010, smiler Ernst Bigset.
Han viser til fleire andre store oppdragsgivarar som Jets Vacuum AS,
Mare Safety, Spenncon og Ørskog
Plastindustri.
- Vi køyrer også mykje for skipsindustrien i området. Dette er ein
marknad som vi har god kjennskap
til, og som nyttar oss nettopp på
grunn av at varene vert levert etter
avtale. I tillegg til at vi er så små at
vi har god oversikt over kvar godset
befinn seg til ei kvar tid. Vi fraktar
varene med ein skadeprosent som
er så nær null som mogleg, understrekar Bigset.

Solid kompetanse

Fleire av sjåførane fylgde med då vi
tok over transportdelen for Ahlsell
Ulsteinvik.
- Dette gjer at firmaet i dag har bygt
opp god kompetanse innan denne
bransjen. Møre og Romsdal er eit
utfordrande fylke å drive transport i, både når det gjeld ferjer og
vegstandard. Mange av kundane
er lokalisert på til dels små stader,
og lokalkjennskap til geografi og
ferjeruter er naudsynt for å utføre
oppdrag så effektivt som mogleg
i forhold til service og kostnader,
påpeikar Bigset, og viser til at dei
legg vekt på å vere ei bedrift som
fungerer som ei forlenga arm for
oppdragsgivarane sine ute hos
kundane.
- Kundane i bedriftsmarknaden på
Sunnmøre forventar eit høgt servicenivå, og dette kan vi gi.
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Drømmekjøkkenet på Hareid

Nye bustader i
Hareid sentrum
Trelast AS (Bygger’n) kan
tilby flotte tomanns-,
firemanns- og einebustader
i byggefeltet Bruland midt i
Hareid sentrum. Prisen er frå
1,5 til 2,5 millionar
kroner. Mange av bustadane
er allereie selde, så det gjeld
å handle raskt som du vil
sikre deg tak over hovudet i
byggefeltet Bruland.
Tekst og foto: Magne Krumsvik

Om du klikkar deg inn på heimesida
til Trelast AS på Hareid, HYPERLINK
“http://www.byggern.no/hareid”www.
byggern.no/hareid, så finn du all
informasjonen du treng om det
nye bustadprosjektet i byggefeltet Bruland i Hareid sentrum. Bak
kyrkja reiser det seg i desse dagar
hus i både tomanns-, firemanns- og
einebustad-format.
Dagleg leiar i Trelast AS, Leidulv
Hareide, fortel om stor interesse for
bustadprosjektet.

Leilegheiter

I byggefeltet Bruland vil ein finne
8 nøkkelferdige leilegheiter på 75
kvadratmeter med carport.
- Dette er svært attraktive leilegheiter.
Frå bustadane har ein gangavstand
til sentrum av Hareid med sentrumsfunksjonar. Her er det «først til møllaprinsippet» som gjeld angåande
val av leillegheit, påpeikar Hareide,
som fortel om to selde så langt. Han
viser til at leilegheitene vert levert
nøkkelferdige og klar for innflytting.
- Med kvar leilegheit følgjer det også
med ein carport, seier den daglege
leiaren i Trelast AS.
Næringsnytt - 58

Einebustadar

På Bruland har også Hareid Trelast
fire einebustader i kjede til sals. Til
liks med leilegheitene ligg også
desse bustadane svært sentralt med
gangavstand til skule, barnehage,
daglegvareforretning, hurtigbåtsamband til Ålesund og Hareid med
sentrumsfasilitetar.
- Bustadane blir bygd med høg
standard og er teikna av ariktekt.
Dette gjer at bustadane har ein
spennande utsjånad og løysingar,
seier Leidulv Hareide til magasinet
Næringsnytt. Han viser til at salget
går strykande så her gjeld det å
vere raskt ute om ein skal sikre seg
ein einebustad.

Tomannsbustadar

I byggefeltet på Bruland er det
også funne plass til fem tomannsbustadar. Også desse bustadane
blir bygd med høg standard. I
skrivande stund er to av desse
bustadane selde.
- Vi har mellom anna lagt vekt på
grunna kledning utvendig, ferdigbehandla vindauge og ferdigmalte
plater på alle veggar og kvite lister.

Det blir også montert balansert
ventilasjonsanlegg, sentralstøvsugar, fyringsovn og parkett på tørre
rom med flis på gang og våtrom.
Kjøkkenet er levert av Drømmekjøkkenet, seier ein engasjert
Hareide, som viser til stor interesse
for bustadprosjektet.

Teigane

Trelast AS har også eit spennande
bustadprosjekt på Teigane i Hareid. Her kan Leidulv Hareide friste
med 8 attraktive og nøkkelferdige
leilegheiter i eit svært populært
bustadområde på Hareid.
- Frå bustadane er det gangavstand til sentrum og sentrumsfunksjonar. Vi har det same prinsippet
med «først til mølla» også her.
Bustadane vert levert nøkkelferdige og klar for innflytting. Med
kvar leilegheit følgjer det også
med ein carport, opplyser Hareide. Han viser til bedrifta si heimeside også for dette prosjektet. Gå
inn på HYPERLINK “http://www.
byggern.no/hareid”www.byggern.
no/hareid for meir informasjon.

På Hareid finn ein også kvalitetskjøkkenet Drømmekjøkkenet hos
Bygger’n Hareid (Trelast AS). Kombinasjonen kvalitetskjøkken,
med dyktig og fagleg kompetanse, gjer dette til ein god handel.
Tekst og foto: Magne Krumsvik

Er du av dei som likar nysteikte
scones og ein stor cafelatte medan
dagen enno gryr? Eller likar du betre
å kome heim etter ein stressande
dag og oppdage at borna allereie
har dekka på og laga mat? For
nokon er lukke å ete sushi saman
med vener. For andre eit smil frå
eittåringen som reiser seg opp for
første gong.

Kvardagsglede

Kvardagsglede er ulike ting for ulike
mennesker. Det finst like mange
variantar som det finst folk. Felles
for desse kvardagslege stundene
av velvere er at dei ofte finn stad i
heimen sitt naturlege midtpunkt – kjøkkenet. Det er på kjøkkenet vi møtes,
trivst og ser kvarandre. Det er her
vi snakkar saman, omgås med
kvarandre, et, leikar, spelar spel,
les aviser og utvekslar tankar og
erfaringar.

kva kvardagsglede er for deg,
seier kjøkkenkonsulent Svanhild
Giskeødegård på Bygger’n Hareid.

Stor kjøkkenavdeling

Verksemda på Hareid kan vise til
ei stor kjøkkenavdeling med heile
8 utstilte kjøkken. Dette er kjøkken i
alle prisklasser.
- Vi teiknar nettopp ditt «Drømmekjøkken», seier Giskeødegård og
viser til at ein saman med kunden
utformar og spesialtilpassar kjøkkenet i 3D. Såleis kan kunden sjå

korleis det ferdige kjøkkenet vil
sjå ut lenge før det forlet butikken,
påpeikar kjøkkenkonsulenten, som
ønskjer velkomen til Nordvestlandet
si største utstilling av Drømmekjøkkenet.

”Det er på kjøkkenet vi
møtes, trivst og ser
kvarandre.”

Kjøkkenkonsulent Svanhild Giskeødegård på Bygger’n Hareid
viser fram eit av sine Drømmekjøkken.

Personlege innreiingsløysingar

For mange er kjøkkenet i seg sjølv ei
form for kvardagsglede. Eit nytt kjøkken med tiltalande former og smarte
funksjonar er ein viktig ingrediens for
familien sin trivsel og velvere.
- Vi som forhandlar Drømmekjøkkenet har som mål å vere det
naturlege valet for deg som søkjer
kvardagsglede og å nyte. Gjennom personlege innreingsløysingar
prøver vi å tilfredsstille dine behov
som kunde, så vel til kvardags som
til fest. Vi vil vere ein inspirerande
rådgivar som hjelper deg å nyte
det gode i livet. I dag, i morgon
og i mange dagar framover. Stikk
innom vår butikk og fortel oss
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er også noko vi er stolte over, seier
han.
Bigset listar opp ferske byggeprosjekt som den nye skulen på Hareid, det nye industribygget til J. E.
Ekornes på Ikornes og Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund.
- Vi likar å spele på lag med arkitektar når vi presenterer våre byggeprosjekt for kunden. Saman med
byggherre og arkitekt kjem vi fram
til dei beste løysingane. Slik er det
mellom anna med Norsk Maritimt
Kompetansesenter. Vi har montert
trinn 1 og står klar for eit nytt trinn i
byggeprosjektet i august. Dette er
ein stor jobb for oss og vi ser føre
oss fleire bygg i framtida, seier han.

Historiske
Norsk Maritimt Kompetansesenter tek form i regi av Spenncon i Hjørungavåg.

Spenncon, Avd. Hjørungavåg
Betongfabrikk med tyngde
Dei harde fakta frå Spenncon sin fabrikk på Hjørungavåg i Hareid kommune fortel om 60 tusen
tonn råvarer inn til fabrikk og 60 tusen tonn ferdige produkt ut frå fabrikk. Det er med andre ord
ein tungvektar som er lokalisert like ved sjøkanten på Gåsneset i Hjørungavåg.
Tekst: Magne Krumsvik

Imponerande 60.000 tonn med
råvarer finn altså vegen til Spenncon sine lokaler kvart år. Salg- og
prosjektleiar Åge Bigset er klar over
at dei er ein tungvektar i lokalmiljøet.
- 43 tusen tonn sand og singel vert
frakta til vår eiga djupvasskai frå
Valldal. 10 tusen tonn med armering
kjem også sjøvegen frå Jernverk
og 7 tusen tonn med sement vert
levert med bil frå Spjelkavik, forklarar Bigset. Han er imidlertid klar på
at minst like mange tonn finn vegen
ut igjen frå produksjonsanlegget i
Hjørungavåg.
Næringsnytt - 60

Til fastlandet

- Så godt som alt som tek vegen ut
frå fabrikken blir frakta med bil til
byggeplassar rundt om i regionen.
Størstedelen til fastlandet og vidare
i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, seier Bigset. Han fortel om 85
tilsette ved fabrikken på Gåsneset.
- Vi kan ta vare på heile prosessen med prosjektering, produksjon
og montasje. Vi har alle produkttypene og kan bygge kva type
bygg som helst, seier Bigset og
viser til stor kompetanse i verksemda og ein stabil arbeidsstokk.
- Vi har likevel behov for supplering

av tilsette dei neste 5-10 åra. Verksemda treng ny arbeidskraft då fleire
går ut i pensjon, så er det kompetente personar som er interesserte
er det berre å ta kontakt, oppmodar
salg- og prosjektleiar Åge Bigset.

Spennande prosjekt

Bigset kan vise til mange spennande prosjekt for Spenncon i
Hjørungavåg opp gjennom åra.
- Vi kan meir enn å bygge kjedelige
industrihallar. Ikkje minst gjeld dette
bustadar, forretningsbygg, kontor,
skular og institusjonar. At vi har bygd
Aker Stadion «Røkkeløkka» i Molde

I april 1969 vart Vestlandske Spennbetong etablert på Hjørungavåg i
Hareid kommune. I tida 1969 til 1983
var det utvidingar og oppkjøp til
fleire selskap Spenngruppen. I 1990
kom det finske selskapet Partek inn
som eigar, og seks år seinare vart
Partek sine underselskap i Norge
slått saman til eitt selskap – Spenncon. Året etter, i 1997, tek Addtek
(no Consolis SAS) over som eigar av
Spenncon.
- Lokalt var det Odd Hjørungdal
som stod føre oppstarten og fekk

Dei nye fabrikklokala til J. E. Ekornes på Ikornes er produsert av Spenncon i Hjørungavåg.

med seg aksjonærar i bygda.
Hjørungdal trakk seg ut i 1990, då
dei norske grunderane selde til det
finske selskapet Partek. I dag er det
altså storkonsernet Concolis, med
hovudkontor i Brussel i Belgia, som
er eigar. Dei kan vise til 130 fabrikkar i heile Europa og i Nord-Afrika.
Talet på tilsette er omlag 10.000 og

Salg- og prosjektleiar Åge Bigset i Spenncon Hjørungavåg.

hovudprodukta er betongelement og
betongprodukt, seier Åge Bigset til
magasinet Næringsnytt.

Primært Sunnmøre

Geografisk så held Spenncon i
Hjørungavåg seg til Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
- Vi har fabrikkar i Verdal og i Bergen, som dei tek over i ytterkantane
av desse fylka. Primærområdet vårt
er Sunnmøre, men vi har også ein
del oppdrag i Molde og Kristiansund. Dette gjeld alt frå kjøpesenter
til offentlege bygg, seier Bigset
og viser til at dei tilpassar seg
krava i marknaden på design.
- Dei indre løysingane vert standardiserte når det gjeld formgiving og
utsjånad. I dag er det formbart og
mange måtar å lage overflate på.
Ikkje minst når det gjeld fasadeoverflate er det fantastiske moglegheiter.
Slipte og polerte fasader i tillegg til
Graphic Concrete. Å overføre trykk
på betongen, bilder eller mønster til
betongsoverflate er ingen problem,
påpeikar Åge Bigset.
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J. E. Ekornes AS, Avd. Hareid
Stresslessofa på løpande band

Vår kunnskap – din tryggleik
Rise Bygg er ein uavhengig entreprenør som fleire
tiår har drive ein ryddig og
nøktern verksemd tilpassa
den lokale marknaden. Lang
erfaring, brei kompetanse
og stor kapasitet gjer Rise
Bygg til ein solid partner for
byggherren.

Fordelt over ei grunnflate
på 10.000 m2 produserer 91
tilsette sofaer for Ekornes på
Hareid. Fabrikksjef Ole Andre
Småge er stolt over jobben dei
utfører og ser lyst på framtida
for «sofa-fabrikken» i kommunen. I 2009 hadde avdelinga på Hareid ein omsetnad
på 210 millionar kroner.

Tekst: Magne Krumsvik

- Vi tek på oss alt frå mindre rehabiliteringar og påbygg, til større nybygg i ulike kategoriar, seier dagleg leiar Peter Rise. Verksemda har
hatt ansvar for omfattande byggeprosjekt som skular, sjukeheimar,
forretningsbygg og industribygg.
- Som medlem av kjeda Byggfag
kan vi levere alle byggevarer frå
vårt eige lager, påpeikar Rise.

Stor tillit
Rise Bygg har opparbeidd stor tillit
i den lokale marknaden. Ein tillit
dei har tenkt å behalde ved å vere
kvalitetsbevisste, allsidige og løysingsorienterte.
- Vi skal vere eit naturleg val for alle
som treng ein erfaren entreprenør
til å realisere sine byggplanar. Ein
entreprenør med evna til å påta seg
alle typer oppdrag, og som alltid leverer topp kvalitet til riktig tid. Dette
gjeld såvel tømraroppdrag, betong,
mur og puss, i tillegg til kjerneboring og tilbod om liftar i alle storleikar,
seier den daglege leiaren. Han ser
positivt på framtida for verksemda,
då byggeaktiviteten er stor.
- Vi har 28 tilsette og tre innleigde medarbeidarar, og har god
ordretilgong til langt inn i 2012, seier
Rise, som likevel har kapasitet til
fleire oppdrag.
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Søre Sunnmøre

Rise Bygg si historie går heilt
tilbake til 1977, då Rise Byggelag
vart stifta. Frå den spede starten
har firmaet vokse jamnt, og verksemda er i dag ein av dei største
entreprenørane i distriktet.
- Frå våre lokaler på Rise i Hareidsdalen driv vi ei verksemd som
i hovudsak er konsentrert i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy og
Sande. I tillegg tek vi oppdrag for
kundar andre stader i regionen,
fortel Peter Rise, som viser til at
Eiksundsambandet har opna ein
del portar.
- I dag har vi prosjekt på gang
med barnehage i Ørsta, barnehage
i Volda, einebustad i Ulsteinvik,
leilegheitsbygg på Hareid, rehabilitering av forretningsbygg
i Ulsteinvik og forretningsbygg i
Saunesmarka.I tillegg er vi i ferd
med å sette opp eit stort lagerbygg
hos oss sjølve, seier Peter Rise.
Rise Bygg er ein av fire eigarar i
Hareid Eiendomsutbygging.

Rise Bygg står bak Ishavsmuseet på Brandal
i Hareid kommune.

Tekst og foto: Magne Krumsvik

Konsentrasjon og presisjon er på plass når ein ny stressless-sofa er under produksjon på «sofa-fabrikken».

Historia til J. E. Ekornes AS på Hareid
går tilbake til 1996. Då kjøpte møbelkonsernet Utgård Møbelfabrikk,
ein fabrikk som under namnet Toralf
Utgård Tapetserverksted starta
opp i 1950. I løpet av desse 15 åra
Ekornes har vore på plass i kommunen så har sofaproduksjonen stått
i høgsete.

Solid kompetanse

Produksjonseining

Administrasjonen og hovudfabrikken til
J. E Ekornes er lokalisering til Ikornes
i Sykkylven kommune. På Hareid finn
ein «sofafabrikken», som er ei produksjonseining for Ekornes. Her finn vi
også fabrikksjef Ole Andre Småge,
frå Gossen i Romsdal. Dagleg pendlar
han frå Vegsund til både Hareid og
Sykkylven.
- Det er nesten like langt, så det går
veldig bra, smiler fabrikksjefen til
magasinet Næringsnytt. Han viser til at
fabrikken på Hareid er ein av to anlegg
som ferdigstiller stressless-sofaen til
møbelkonsernet.
Fordelinga i Ekornessystemet i dag er
det blir produsert stressless stolar på
Ikornes, heiltre på Grodås i Hornindal
kommune, laminatproduksjon på Tynes
i Sykkylven, madrasser på Fetsund
utanfor Oslo og altså stressless sofa på
Hareid, opplyser fabrikksjefen.

Ole Andre Småge kan ikkje få fullrost
sine medarbeidarar på Hareid godt
nok.
- Dei tilsette utfører ein strålande jobb
og har fantatisk god og solid kompetanse. Dette gjeld både i produksjon og logistikk, påpeikar han og
viser til moderne og tidsriktige lokaler.
Fabrikksjefen viser oss rundt i dei
store og romslege fabrikklokala.
- All interntransport mellom operasjonar i produksjonen blir utført av
transportsystemet. Dette har ført
til kortare gjennomløpstid og auka
produksjonen med omlag 20 prosent,
seier ein nøgd fabrikksjef. Han viser
til at alle arbeidsplassane i produksjonen er bygd opp som individuelle
plassar.
- Dette gjer at alle tilsette kan arbeide i sitt eige tempo, utan press
frå foregåande eller neste operasjon.
Transportbæraren inneheld alt som
skal til for å fullføre operasjonen, noko
som eliminerer hente- og leveringstid,
seier Småge.

- Der har dei informasjon om modell,
akkordtid og trådfarge. Datasystemet
registrerer også utført arbeid, der
akkorden blir utrekna og overført til
lønn, forklarar Småge. Han viser til at
alle avvik blir registrert på skjermane,
med all relevant informasjon rundt aktuelle avvik.
Sporing av foregåande operasjonar
visast også på skjermen, og all fordeling av arbeid blir gjort styringssyetemet. Dette er basert på modell,
kompetanse, minst arbeid i kø og
utrustning, forklarar fabrikksjefen og
viser til at produksjonen er på omlag
140 sofaer per dag frå fabrikken på
Hareid.
Fabrikksjef Ole Andre Småge er stolt av dei
tilsette på J. E. Ekornes, avd. Hareid.

Eigen dataterminal

Medan vi ruslar rundt mellom
halvproduserte sofaer fortel fabrikksjefen at alle tilsette i produksjonen har eigen dataterminal.
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Hareid Group
–eit elektrokonsern i vekst
Hareid Group består av
morselskapet Hareid Elektriske
AS og ti operative selskap, i
hovudsak innanfor fagområdet
elektro. Saman utgjer desse eit
konsern som tek mål av seg å
vere ein påliteleg
totalleverandør til dine prosjekt. Hareid Group har brei
kompetanse innanfor segmenta
maritim, bygg og industri,
produkt og design, samt handel. I tillegg har konsernet aktivitet innan finans og eigedom.
Tekst: Magne Krumsvik

Administrasjonen er lokalisert i Hareid kommune, på den nordvestlege
kysten av Norge – midt i den maritime klynga, saman med rederi, verft
og utstyrsleverandørar.
- Her har vi ein fantatisk natur som
inspirerer og motiverer oss i det daglege arbeidet, seier konsernsjef Ronald Dyrhol til magasinet Næringsnytt.
Han er raskt ute med å vise til den
viktigaste ressursen til konsernet.
- Dei 340 tilsette er den viktigaste
ressursen i Hareid Group. Det er dei
som har lagt grunnlaget for vår suksess. Gjennom våre medarbeidarar
leverer vi profesjonalitet i alle ledd, til
beste for våre kundar. Det er vi stolte
av, påpeikar Dyrhol, som kunne vise
til ein omsetnad på 408 millionar
kroner for Hareid Group i 2010.

Maritim

Dagens teknologiske avanserte
skip vert bygde etter strenge krav til
kvalitet og funksjon. Hareid Group
har den naudsynte erfaring og kompetanse innan skipselektro/skipselektronikk for å løyse dei utfordringane
Næringsnytt - 64

og krava kundane måtte ha.
- Vi er plassert midt i den maritime
klynga i Norge. I denne dynamiske
og innovative klynga med storhavet
som næraste nabo, stiller vi med eit
av dei tyngste fagmiljøa og ein av
dei største satsingane på skipselektro i landet, seier konsernsjef Dyrhol.
Han viser til at dette har gjort Hareid
Group til ein av landet sine fremste
leverandørar av elektriske skipsinstallasjonar.
- Konsernet er i dag hovedansvarleg for
all installasjon, produksjon, service
og ettermarknad ved fleire verft. I
tillegg bistår vi kundane i prosjekteringsfasen og i tilpassing av anlegg
til aktuelle prosjekt, seier han. Dyrhol
fortel at dei gjennom fleire tiår har
samarbeidd med ulike verft og rederi. - Vi har såleis opparbeidd lang
erfaring og stor kompetanse. Hareid
Group har i dag heile verda som
arbeidsområde.

Bygg og industri

Fleire av selskapa i Hareid Group
utfører alt innan elektriske installas-

jonar for industrien og den private
marknaden. Konsernet har fagfolk
som tek ansvar for heile prosessen,
frå planlegging og prosjektering til
ferdig anlegg.
- Vi tilbyr installasjon i samband med
nybygg, ombygging og kontroll av
elektriske anlegg. I tillegg har dei
ulike selskapa solid kompetanse
innan data og spredenett, telefoni
og alarm. Systema omfattar alt
frå små, enkle til store, avanserte
anlegg, opplyser Ronald Dyrhol.
Han fortel at anlegga vert prosjektert
i nært samarbeid med kunden, og
vert utført i tråd med styresmaktene
sine krav til mellom anna komfort, effektivitet og energisparing.
- Hareid Group har fokus på miljø og
sikring i alle leveransar, understrekar
Dyrhol.

Produkt og design

Hareid Group har ein brei produktportefølje retta mot maritim næring,
industri og privat sektor. Dette
gjer konsernet rusta til å møte
framtida som ein av dei fremste

totalleverandørane i marknaden.
- Vi er eit innovativt og framtidsretta konsern. Med fokus på
kontinuerleg produktutvikling, har vi
som mål å møte framtida sitt behov
med dei beste løysingane som finst
på marknaden.
Dei
tekniske avdelingane i Hareid Group
har lang og brei erfaring. Gjennom dyktige medarbeidarar har vi
den naudsynte kompetansen for å
kunne tilby design og løysingar på
både store og små prosjekt for våre
kundar, seier konsernsjefen.
Hareid Group foreiner design og
funksjon saman med kundane på
ein måte som både styrker konkurransekrafta og aukar profitten.

Service

Konsernsjef Ronald Dyrhol viser til
at ingen leverandør er betre enn
kvaliteten på den service ein er i
stand til å levere. Derfor meiner han
at serviceapparatet er ein hjørnestein i Hareid Group.
- Våre dyktige serviceteam
beståande av våre mest erfarne
medarbeidarar står til kunden sin
disposisjon. Spesialistar med høg
fagkunnskap tilpassa våre kundar
sitt behov er klar til innsats verda
over. Gjennom å vere tilstades for
kunden til ei kvar tid ønskjer vi
å ivareta vårt renommè som ein
påliteleg medspelar i verdiskapinga,
seier han.

selgar.
- Difor stiller vi ikkje berre strenge
krav til kvaliteten på våre produkt,
men gir deg som kunde samstundes
gode råd for at du skal kunne foreta
dei rette vala.

Finans og eigedom

Sidan starten i 1950 har Hareid
Group kontinuerleg lagt grunnlaget
for eit livskraftig og framtidsretta
konsern. Han viser mellom anna til
at ein i dag, gjennom morselskapet
Hareid Elektriske AS, har ein betydeleg aktivitet innan eigedom og
finans.
- God økonomisk styring har lagt
grunnlaget for gode resultat. Ein
sunn økonomi gjennom fleire tiår
gjer Hareid Group i stand til å kontinuerlig gjennomføre nyskaping og
nye investeringar, avsluttar konsernsjef Ronald Dyrhol.

Dette er
Hareid Elektriske AS
HG Support AS
Hareid Elektriske Handel AS
Hareid Elektriske Solutions AS
Hareid Elektriske Teknikk AS
HG Marine Electronics AS
HG Elektro AS
HG Electric AS – Danmark
Harwest Elektro AS
MES Sp Zo.o. - Polen
Traffic Solutions AS

Kontakt oss
Hareid Group
Adresse: Myravegen 11,
6060 Hareid
Telefon: 70 09 58 00
Faks: 70 09 58 01
E-post: post@hareidgroup.com

Handel

Hareid Group har fleire butikkar
innan detaljhandel av forbrukarelektronikk og kvitevarer. Butikkane er
knytta til to av landet sine største
handelsforetak innan området,
Elkjøp og Lefdal.
- Vi set kunden i sentrum. Det betyr
at vi heile tida arbeider for å gjere
deg som kunde fornøgd. For at alle
våre kundar skal oppleve ein god
handel, er profesjonell service og
tett oppfølging avgjerande for å
lukkast, påpeikar Dyrhol. Konsernsjefen viser til at ein god handel vert
skapt gjennom tillit mellom kjøpar og
Næringsnytt - 65

Verdensleder fra Hareid
På 80-tallet presenterte Olav Hofseth fra Ulsteinvik sin revolusjonerende oppfinnelse, et kompakt vakuumbasert sanitæranlegg beregnet på den maritime næringen han hadde
rundt seg på alle kanter. Selskapet han stiftet sammen med
brødrene Edvard og John Gjerde fikk navnet Jets.
Og fra sin base på Hareid er de verdensleder for
produksjon og levering av systemet.
Informasjonsansvarlig Jan Kenneth
Steinsåker og divisjonssjef Bjarte
Hauge i Jets er ikke i tvil; Som
verdensleder i det maritime, er det
unike systemet noe også vi landkrabber bør se nærmere på. Og
Jets er i full gang med arbeidet for
å gi oss det.

Maritimt behov

-Olav, som faktisk fortsatt tar del
i arbeidet, så behovet i maritim
sektor og utviklet en kompakt
pumpe som ga enorme plassbesparelser om bord i skip. Med sin
oppfinnelse, som selskapet patenterte, revolusjonerte han dermed
vakuumsystemene til å kunne
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brukes i alt fra store cruiseskip til
små fartøyer. Utviklingen har vært
enorm og vi er i dag ubestridt
markedsleder. Halvparten av alle
skip som bygges med vakuumtoalett i verden i dag har vårt system,
sier Hauge.
-8.000 seilende skip har vårt system installert i tillegg til 7.000 landinstallasjoner, legger Steinsåker til.

Sparer miljøet

Jets og selskapets system er i
realiteten en solskinnshistorie om
gründere og et næringsliv omgitt
av en stor maritim klynge. Utviklere
av systemer det maritime miljøet
trenger, og som stadig flere etter

hvert nyter godt av.
-Det unike i vår region er at vi har
et maritimt miljø som gir ringvirkninger ut til resten av næringslivet,
og som samarbeider og gjør
hverandre sterke, sier Hauge.
Han og Steinsåker framholder at
Jets sine vakuumbaserte sanitæranlegg er unike også med
tanke på installasjon – og ikke
minst miljø.
-Et vanlig avløpsrør er på 110
millimeter. På vårt system er røret
kun 50 millimeter, og små rørdimensjoner har sine klare praktiske fordeler når anlegget skal
installeres. Det har dessuten et
ekstremt lavt vannforbruk ettersom
avfallet suges inn i systemet ved
hjelp av vakuum.
Sentralt i systemet er pumpen- en
Vacuumarator™ pumpe, som i dag
leveres i fem forskjellige størrelser. Her blir avfallet kvernet ned til
ørsmå partikler. Dette er avfall en
kan skille ut og lagre som kompost, eller som nå er mulig, brukes
til produksjon av biogass. Ved å
skille toalettavfall fra dusj/vask blir
avfallsvolumet minimalt, og kan
håndteres på en helt annen måte

enn før, sier Steinåker.
- Når vi går på toalettet bruker vi
på et vanlig toalett seks liter renset
vann vi har brukt skattepenger på
å rense, til å skylle ned to desiliter
urin, sier Hauge.
-Vårt system bruker en halv liter
vann. Vi snakker om en miljøgevinst på 90 prosent totalt, sier
han.

Flere bruksområder

I år feirer Jets 25 år, to og et halvt
tiår med stadig utvikling. I fjor
omsatte selskapet for 262 millioner
kroner og er i tillegg til hovedbasen på Hareid representert i EU,
Korea, Kina og med eierskap i en
fabrikk på Osterøy.
I tillegg har Jets 35 agenter og
distributører rundt om i verden.
-Bruksområdene har økt betraktelig, og det satses på en større
utbredelse av teknologien til
landbaserte formål Her ligger et
kjempepotensiale..
Slike anlegg brukes nå på alt fra
båter, tog, rasteplasser, store bygg
og helt ned til feriehus og hytter.
Faktisk produseres også mobile
tilhengere med systemet. Her i

hjembygda Hareid har vi Sunnmøres flotteste badestrand, men
har manglet sanitæranlegg. Nå har
vi sammen med kommunen fått på
plass et slikt mobilt sanitæranlegg
på en tilhenger, sier Hauge.

En femmer i strøm

-Det geniale med systemet er
at kraften i vakuumet kan frakte
avfallet over store avstander. Flere
toaletter koples på samme pumpe,
og disse har vi i forskjellige størrelser alt etter bruken. Alt avfall
suges til pumpen der det kvernes
opp, sier Steinsåker og legger til at
også eneboliger og fritidsboliger

kan installere systemet med stor
gevinst.
- En kan plassere toalettet akkurat der en vil, uten å tenke på
avløpsrør. Og om en har vannmåler
sparer en jo ekstra. I tillegg er
systemet minst like vedlikeholdsfritt
som tradisjonelle kloakksystemer.
Statistikk sier at vi mennesker går
seks ganger på toalettet i løpet av
en dag. Med en slik omregning
snakker vi faktisk ikke om mer enn
mellom fem og seks kroner i året
for strømbruken. Det er forsvinnende lite, sier Hauge.
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operere på enorme dyp.
-Utstyr som setter ting på bunnen?
-Ja, eller håndtering av en ROV, en
ubåt som skal drive vedlikehold, og
utstyr som skal monteres på bunnen.
Dette er ofte vanskelige operasjoner.
En kan tenke seg at en skal sette
ned det vi kaller for et ”juletre”, altså
en produksjonsenhet / ventil for olje
og gass ned på 2000 til 3000 m
havdyp. Denne enheten vil jo normalt bevege seg opp og ned sammen med båtens bølgebevegelser,
denne bevegelsen må kompenseres
før en kan sette enheten på havbunnen. Det betyr at vi må ha løsninger
for å kompensere for denne bevegelsen, såkalt Active Heave Compensation på utstyret vårt.

in
ar
eM
yc
Ro

e

Tid er penger

Når en skal heise opp eller sette ned utstyr på stadig større havdyp kreves det
solid teknologi for å få det lange tauet ut og inn.

Nye utfordringer – hver dag
Rolls Royce Marine i Hjørungavåg er en problemløser utenom det vanlige. Kundene rår over
ufattelige verdier, og behov for å få utført avanserte oppgaver i et ofte utilgjengelig miljø. Denne
kombinasjonen gjør jobben til Rolls Royce ekstra utfordrende, men de elsker utfordringene.
-Mange av de kundene vi har opererer på oljefeltene rundt om i verden. Og de foretar sine operasjoner
på stadig dypere hav. Det gjør at vi
også må lage løsninger for dem uten
at det går på sikkerhet og enorme
verdier løs, sier Olav Korshaug.
Han er leder for prosjektavdelingen
i selskapet, og får mange av disse
utfordringene i fanget.

Flere faser

Ved nyttår i 2010 tok Rolls Royce
Marine over det som til da var ODIM,
et selskap med suksess innen leverNæringsnytt - 68

anse av avanserte håndteringsløsninger til bruk både på havoverflaten, i sjøen og på bunnen.
-For oss er det en trygghet å være
med i et solid konsern som Rolls
Royce som gir oss mange flere muligheter enn tidligere.
-Hadde dere omtrent de samme
produktene dere nå har med Rolls
Royce?
-I stor grad er produktene og markedet det samme som det var tidligere,
vi ble en avdeling som kalles Deck
Machinery Seismic and Subsea,
altså leveranse av avansert håndter-

ingsutstyr til Seismikk, Havforskning
og Subsea enten om bord i et skip
eller til en plattform for håndtering av
det som er i sjøen.
-Om en ser på olje og gass så er
dere med på flere faser?
-Ja, faktisk. Som på vår egen Ormen
Lange der vi var med inne med
utstyr for å kartlegge havbunnen.
Deretter kommer fasen der utstyr
skal plasseres på havbunnen. Våre
områder går fra seismikk til håndtering av det som skal settes på
bunnen. Her snakker vi om vinsjer,
kraner og annet utstyr som skal

Det meste av det Rolls Royce
Marine i Hjørungavåg driver med er
relatert til nettopp olje- og gassindustrien. Og her er tid penger, Rolls
Royce skal spare operatørene for
begge deler.
-Vår oppgave er å gi våre kunder
automatiske systemløsninger som
øker brukstid på utstyret, samt at
det gir økt sikkerhet. Dette kan for
eksempel redusere installasjons en
på en subsea unit.
Våre systemer har, for å gi et perspektiv, redusert installasjons tiden
på et ”juletre” fra ca 5 dager til ca
2,5 dag, i tillegg til at dette kan nå
gjøres fra en båt mot tidligere ved
hjelp av en oljeplattform. Det gir
enorme besparelser og forsvarer
samtidig prisen som må betales for
god skreddersydd teknologi, sier
han.

miljø i Stavanger som arbeider med
håndteringssystem for vedlikehold
av brønner.
Vi er rundt 470 mennesker i DM S&S
til sammen.
-Har dere all kompetanse internt?
-Vi er en veldig teknologibasert
bedrift som styrer med avanserte
produkt og systemer. Vi besitter et
framtredende ingeniørmiljø og har
all kompetanse internt, men benytter
innleie for å øke kapasiteten.
Vi har hele verdikjeden innenomhus, alt fra salg, design, innkjøp til
produksjon, montering, testing og
service. Vi som ansatte har muligheten å bli med produktene fra
starten til de er testet og installert
hos kunden, dette bidrar til at det
er en interessant og attraktiv arbeidsplass.
Oppfølging
-Ustyret vi leverer krever opplæring,
noe vi gir og som ofte er kontraktfestet ved levering.

Utstyret benyttes i svært krevende
operasjoner som krever både
kunnskap og trening. Derfor driver
vi opplæring av operasjonspersonell
som skal håndtere utstyret.
Det er også slik at det er mange involverte parter i en operasjon. Derfor
er samarbeid viktig.
-Og skulle noe alvorlig skjære seg
om bord i ”Scandi Santos” på oppdrag for Petrobras i Brasil midt i en
operasjon på 2.000 meters dybde
med dyrt utstyr i enden av kabelen,
hva gjør de da?
-Da ringer de oss på vår døgnåpne
servicetelefon og får tilgang til serviceavdelingen vår umiddelbart. Vi
kan om nødvendige sende servicepersonell for å ordne problemet,
men når det er sagt er driftssikkerheten på utstyret svært viktig for å
få minimalt nedetid, så dette er et
eksempel av det skjeldne, sier Olav
Korshaug.

-Utstyret vi leverer er høyteknologi som skal ha god driftssikkerhet. For våre kunder betyr
stopptid i operasjonene store summer, sier Olav Korshaug, leder for prosjektavdelingen hos
Rolls Royce Marine i Hjørungavåg

Teknologisk miljø

Deck Machinery Seismic and
Subsea har i sitt hovedkvarter i
Hjørungavåg, men har også et
ingeniørkontor i Ålesund og ettermarkedskontor i Ulsteinvik.
-I tillegg har vi i Molde en avdeling
som arbeider med kraner, samt et
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Allsidig
Vi har laget en scene hvor vi vil
plassere både musikere, standup komikere, trubadurer og
andre. I tillegg ser vi for oss at
stedet også kan brukes til både
boklanseringer og plateslepp.
Det viktige for oss er å skape
en atmosfære og et godt miljø å
komme til, enten en skal spise
god mat, prate med venner eller slappe av. I helgene vil det
naturlig nok bli mer ”trøkk”, noe
vi håper blir satt pris på. Vi gleder oss i alle fall stort over stedet
og håper publikum vil gjøre det
samme, sier hun.

Med sans for Hareid
Hareid Hotell ønsker å utvide tilbudet både til sine overnattingsgjester og bygdas innbyggere med
det nye treff- og utestedet SANS. Nå håper de gjestene skal få nettopp det: sans for det nye tilbudet.
De har stått på sent og tidlig for
å gjøre den gamle puben i hotellets kjeller om til et nytt utested
og treffsted i Hareid. Resultatet
har i alle fall blitt svært bra.
-Det var jo distriktets bruneste
pub på alle måter. Lokalet var
overmodent for en totalrenovering og det har vi nå gjort. Det
har vært mye arbeid, innrømmer
adm. dir. Linda Haddal Røssevoll.

Lyst og koselig

-Men så har det jo blitt råflott,
sier hun og tar oss med ned i
underetasjen til hotellet.
- Nå er det blitt et nytt utested
og treffsted i lyse og moderne
lokaler, sier hun.
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-Du sier utested og treffsted.
Hva legger du i det?
-At vi ikke bare skal være et
tilbud på kvelden, men også
et sted folk i Hareid, og våre
overnattingsgjester kan besøke
på dagtid. Da vil vi ha god mat
og god drikke til vennlige kafèpriser.
-Tror du hareidværingene vil få
sans for tilbudet?
-Det er alltid en utfordring å
starte et nytt tilbud, men jeg har
tro på det og håper stedet skal
bli et samlingspunkt for hygge
og en sosial prat med god mat.
Blant annet vil vi ha et godt
lunsjtilbud i lokalene, noe som
vil passe perfekt for bedriftene i
nærheten til å bruke selv eller ta

med forretningsforbindelser.

Moderne og koselig

Hareid Hotell er en familiebedrift
som blant annet er viden kjent
for sin gode mat. Hotellet er de
siste årene renovert og har i dag
en fin frokostsal, en restaurant
og bar i moderne utsmykning
med plass til over 60 gjester, og
to godt utstyrte lokaler for kurs
og møter. Hotellet har 30 innbydende dobbeltrom og en koselig
avdeling for de som vil slappe
av med ei god bok.
20 mennesker er i sving for å
gjøre et opphold på Hareid Hotell til en hyggelig opplevelse.
Og nå altså med nytt utested i
kjelleren.
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utandørsbada til Hydropool, og
har kundar over heile landet.
- Hydropool sine bad har aktiv
rensing der vatnet vert dratt ut
og rensa , i motsetnad til mange
andre bad som berre rensar
overflatvatnet. Ikkje berre gjer
dette at ein får reinare vatn,
men det reduserer også behovet for bruk av kjemikalier
og bytte av vatn. Dermed blir
det minimalt med vedlikehaldsarbeid, påpeikar Bjørg Bakke
Holstad, leiar av Badebutikken.
Ein kan jamt og trutt sjå store
kontainarar frå Canada utanfor
Badebutikken på Hareid. Bakke
Holstad fortel at det er enkelt å
montere bada frå Hydropool.
- Vi har kvalitetsbad frå balkongstorleik til symjebasseng.
Prisane varierer naturleg nok i

Holstad Rørservice produserer store
mengder merder til oppdrettsnæringa.

Holstad Rørservice AS
Mykje meir enn rør
Holstad Rørservice AS er opprinneleg eit rørleggarfirma, og er det framleis, men har etter oppstarten på 70-talet utvikla seg til å ha fleire føter å stå på. I tillegg til den nye Badebutikken, har
selskapet VVS-avdeling med moderne rørleggarbutikk og ein veluvikla Plast og Industriavdeling

forhold til storleiken på bada,
men mange blir overraska over
den låge prisen med tanke på
kvaliteten. Mange av bada står
utstilte inne i butikken i det
største utstillingslokalet for massasjebad på Vestlandet. Der har
vi også stort utval i kjemikalier
til ulike rensemetoder, seier ho.

Plast og Industriavdeling

Verksemda Holstad Rørservice
er også storleverandør av plastmerder til oppdrettsnæringa.
Ved det effektive og moderne
produksjons- og montasjeanlegget på Raffelneset Industriområde pågår det ein storstilt
produksjon av plastmerder til
fiskeoppdrett.
- Vi leverer kvalitetsprodukt
og tenester til fiskeoppdrett,

offshore, fiskeindustri, skipsindustri og VA-anlegg, seier
Holstad, som også kan tilby ein
viss type båtar. Båtane, som
er spesielt slitesterke og robuste, er laga i same materialet
som merdene – plastmaterialet
polyetylen, som er miljøvennleg,
giftfritt og kan gå til attvinning.
- Båtane har god stabilitet,
stor lastekapasitet og dei har
minimalt behov for vedlikehald,
påpeikar Holstad, som også kan
vise til mange prosjekt i samarbeid med industrien i regionen.
- Vi er med både som underleverandør og med eigne produkt,
seier han.

Dagleg leiar for Badebutikken i Holstad Rørservice, Bjørg Bakke Holstad, kan vise til mange flotte kvalitetsbad frå Hydropool.
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Verksemda har vore i drift sidan
1973, og er med det ei allsidig veteranbedrift. Solid erfaring og tryggleik er nøkkelord
som dagleg leiar Roar Holstad
legg til grunn for den markante
posisjonen dei har, midt i den
maritime næringsklynga på søre
Sunnmøre.

VVS-Avdeling

I Kjøpmannsgata i Hareid sentrum er Holstad Rørservice representert med ein VVS-butikk.
- Denne butikken, representerer
Norges leiande rørleggarkjede
- Varme og Bad. Butikken vart
også nyrenovert for nokre
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månader sidan, seier Holstad.
Holstad Rørservice har også velutstyre VVS-bilar, og tilbyr alt av
service og rørleggararbeid. Med
bilane følgjer også fagfolk med
brei erfaring.
- Alle er velkomne til å ta turen
innom butikken i Kjøpmannsgata
for å sjå dei flotte utstillingane
og det rikhaldige vareutvalet,
seier Holstad.

Produksjonsanlegget til Holstad Rørservice og dagleg leiar Roar Holstad er lokalisert til Reffelneset
Industriområde på Hareid.

Badebutikken

Holstad Rørservice står også
bak Badebutikken, som er
lokalisert i Strandgata nedanfor VVS-butikken. Badebutikken er importør av dei poulære
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Transferd AS er fusjonen mellom Fjord1 Transport og godsaktiviteten i
Firda Billag. Selskapet har hovedkontor i Førde og avdelingar i Ålesund,
Hareid, Stryn, Sogndal og Otta. Transferd AS har 250 medarbeidarar og
170 lastebilar. Selskapet utfører dei fleste former for landbasert
godstransport på Vestlandet, i resten av Noreg og Norden.
Vi har som målsetting å kunne tilby eit totaltilbod av
transporttenester til næringslivet.

Salgssjef for Franzefoss Gjennvinning
Nordvest, Tone Siem Strandman og de 40
ansatte i selskapet på Hareid følger opp sine
kunder med skreddersydde løsninger på det
mange ser på som et problem, avfall.

Skreddersyr avfallsløsninger
Franzefoss Gjenvinning AS på Hareid setter sin ære i å gi sine kunder de beste løsningene en
kan få når det kommer til avfallshåndtering. Som lokal aktør har de førstehånds kunnskaper til
de behov næringslivet i regionen har.
-Franzefoss Gjenvinning AS er et
nasjonalt selskap som ble etablert
i 1995 og har sitt hovedkontor i
Bærum. Vi er en av fire regioner,
region Nordvest, og er en lokal og
regional aktør med hovedkontor
på Hareid, sier salgssjef for region
Nordvest, Tone Siem Strandman.

Lokal aktør

Franzefoss Gjennvinning på
Hareid har mange års erfaring i
distriktet de betjener. Først mange
år som Vest-Miljø AS, før Franzefoss Gjennvinning AS kjøpte opp
selskapet like etter etableringen i
1995.
-Vi er en allsidig region hvor det
å skreddersy løsninger er viktig.
Vi har avdelinger på Sunndalsøra
og på Oppdal og er om lag 40
ansatte i regionen.
I tillegg har vi nå startet prosjekteringen av et avansert behandlingsanlegg i Kristiansund. Dette
skal ta mot oljeholdig avfall fra offshorebransjen. Anlegget vil koste
rundt 70 millioner kroner, sier hun.
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Store selskaper

Med visjonen ”Samfunnets beste valg”,
et slagord med flere betydninger,
bestreber de ansatte i Franzefoss
Gjenvinning seg på en miljøvennlig avfallshåndtering, til nettopp samfunnets
beste. I tillegg strekker de seg langt for
å gi sine kunder en grunn til å se på
dem som det beste valget.
-Med en stor maritim næring rundt
oss er det naturlig å arbeide nært
mot disse aktørene, som jo også er
store selskaper med tunge behov for
avfallshåndtering.
Skipsverftene leverer store mengder
avfall og gjenvinnbare fraksjoner
løpet av et år som skal håndteres
på en måte som både er økonomisk
lønnsom, smidig og til beste for miljøet.

Totale løsninger

Franzefoss Gjenvinning leverer totalløsninger innen håndtering av avfall. De er
ISO-sertifisert i henhold til NS-ISO 9001
og 14.001.
-Hva legger dere i totale løsninger?
-Det betyr at vi i tillegg til utleie av containere til næringslivet også tar mot og
behandler næringsavfall, jern, metaller

og elektronikkavfall. I tillegg håndterer
vi farlig avfall, driver tankrengjøring
og tømming av oljeskillere, sier Siem
Strandman. Hun understreker at farlig
avfall er noe som må behandles på en
sikker og kyndig måte.
-Vi er i slike tilfeller ute med kunden og
henter det farlige avfallet. Både transporten og behandlingen av avfallet
skal være trygg og god.

Transferd tilbyr eit breidt
spekter av transport-tenester:

Sortering

-Avfallshåndtering er for mange en
stor og viktig oppgave. Vi gir derfor
våre kunder opplæring med fokus på
kildesortering og hva som bør sorteres
i stedet for å bli sendt på deponi. Sortering og gjenvinning er mer lønnsomt
og gir en bedre miljøgevinst.
For næringslivet er det snakk om store
mengder papp, papir, glass, plast.
Materiale som er naturlig å gjenvinne.
I Ulsteinvik som har et stort næringsliv
med blant annet de store verftene, har
vi nå en stor sorteringshall. Dit går mye
av avfallet til sortering før det gjenvinnes. Vi er en viktig aktør i et viktig
marked som er i utvikling. Det skal vi
også være i framtiden, sier Tone Siem
Strandman

Tlf: 70 13 30 00
Vegsund - 6020 Ålesund
E-post: post@transferd.no

www.transferd.no

Nordic Choice Hotels på

vestlandet

Quality Hotel Waterfront er
Ålesunds nye hotell med de
flotteste og mest solrike lokaliteter
på sydsiden av byen. Hotellet har
196 lekre og urbane rom, samt en
toppsuite på 53 kvm med en takterrasse på 65 kvm. Hotellet har en
restaurant med plass til 150 gjester.
I tilknytning til restauranten finnes en
bar som i sommermånedene tilbyr
utendørs servering på bryggekanten.
Vi har 7 møterom av ulik størrelse.
Reservasjon: q.waterfront@choice.no
Quality Hotel Ulsteinvik ligger
vakkert til ved sjøkanten i Ulsteinvik
sentrum og har 91 komfortable rom.
Hotellet har konferansefasiliteter
med kapasitet til 470 personer i
plenum og 9 møterom av varierende
størrelse. Vi har to suiter på 90 m2
med møtebord og nydelig utsikt.
Vår a la carte restaurant har plass
til 120 gjester.
Reservasjon: tlf.: 70 01 30 00 eller
e-mail: q.ulstein@choice.no
Quality Hotel alexandra Molde er
flott plassert midt i Molde sentrum.
Hotellet har 165 rom hvorav 120 har
balkong med fantastisk utsikt. Vi
arrangerer møter og kurs for opptil
400 personer. Med 12 møterom tilbyr
vi fleksible løsninger med det nyeste
innen data og telekommunikasjon. I
våre 4 ærverdige stuer dekkes det opp
til selskaper av alle slag. Stuene ligger
alle med utsikt mot Moldepanoramaet.
Reservasjon: tlf.: 71 20 37 50 eller
e-mail: q.alexandra@choice.no
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Quality Hotel Grand, Kristiansund
er Kristiansunds største og mest
ærverdige hotell med 158 værelser,
12 møterom, restaurant og bar.
Hotellet har i perioden 2008 - 2010
gjennomgått en massiv renovering og
utvidelse, og fremstår i dag som det
naturlige førstevalg i Kristiansund.
Reservasjon: tlf.: 71 57 13 00 eller
e-mail: q.kristiansund@choice.no
Clarion Collection Hotel Bryggen
Ålesund Gjør hotelloppholdet til en
opplevelse på Bryggen Hotel. Prøv
vårt “Feel at home” konsept – et
hjemmekoselig hotell hvor vi byr våre
gjester på en god frokost, vaffel og
kaffe/te på ettermiddagen, kveldsmat,
gratis avis og fri bruk av vår relaxavdeling med trim og solarium. Hotellet
er nylig blitt renovert.
Reservasjon: tlf.: 70 10 33 00 eller
e-mail: bryggen@choice.no
Vår erfaring og høye servicegrad er vår
garanti for at du blir en fornøyd gjest.

for mer
informasjon se

choice.no
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Foto : Marte Estendatter Græsli
brorogsosterfoto.blogspot.com

Lade Metalls hydrauliske kantpresse er Norges største, og har en kapasitet på 1250 tonn.

Former dine plater
Lade Metall AS bearbeider plater til alle mulige fasonger. Så
er det opp til kundens fantasi å sette grenser for hvilke former
som skal skapes.
Tekst: Helene Fiske

Hos Lade Metall jobbes det med
tung platebearbeiding. Til dette
er det nødvendig med utstyr som
i tillegg til å ta stor plass, også er
svært kostbart i anskaffelse. Få
bedrifter har behov for å bruke
slikt maskineri mer enn et fåtall av
årets timer. Ved egen anskaffelse
ville graden av kostnadseffektivitet
dermed bli svært lav. Dette forklarer
hvorfor Europas beholdning av
hydrauliske kantpresser i denne
størrelsen, ikke teller mer enn en
håndfull. Dermed er det imidlertid
fundert et marked for Lade Metalls
tjenester. Bedriften leverer prefabrikkerte komponenter til verkstedsindustrien i hele Europa, samt
store anker til oppdrettsanlegg for
Erling Haug AS.
- Det er stort spenn i det vi holder
på med, fra produksjon av små
thrustertuneller for de minste
aluminiumsbåter, til syrefaste
skipsskott for de største kjemikaletankere, utdyper daglig leder
Håkon Pharo. Av de mer uvanlige
konstruksjonene Lade Metall har
bidratt til, er et 15 meter høyt tårn
som NGI bruker til måling av krefter
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i snøskred.

Sparer kundens tid og penger

I bearbeidingen benytter Lade Metall seg av ulike teknikker. Ved hjelp
av kantpresse, platevals og plasmaskjæremaskin utføres knekking,
korrugering, kantbearbeiding og
tilskjæring av plater. For eksempel
kan kunden velge å la Lade Metall
knekke en profil, istedenfor å sveise
to plater sammen selv.
- Vi bøyer på en brøkdel av den
tiden det tar å sveise, og det siste
er vesentlig dyrere. Slik sparer vi tid
og penger for kunden, sier Pharo.
Dette kommer godt til syne når den
store krafta i Lade Metalls maskineri
gjør det mulig å korrugere større
plater til vegger, gulv og tak, til
bruk i spesialcontainere eller hus,
offshore eller på skip. Verkstedet
benytter seg av såkalte fullprofilverktøy, og kan tilby en rekke ulike
dimensjoner.

limeter i tykkelse eller 12,2 meter i
lengde. I kombinasjon med hensynet til formene som skal produseres,
krever materialets egenskaper stor
faglig dyktighet.
- Det er kostbare plater som håndteres, så det er med andre ord et
stort ansvar vi tar på oss, sier Pharo. Blant oppdragsgiverne som har
betrodd Lade Metall dette ansvaret
fins det mange. At foretaket står
bak leveransen av 2000 tonn korrugerte plater til to kjemikalieskip, for
øyeblikket til bygging hos det russiske verftet ‘FSUE PO Sevmash’,
sier mye. At selskapet budsjetterer
med 17 millioner kroner i omsetning
i 2011, sier vel ikke mindre.

Kompetent behandling av
ditt materiale

Lade Metall bearbeider stål og metaller av alle typer, og kan behandle
plater som måler opp mot 60 milNæringsnytt - 79

Vips, så står drømmehuset der
Joda. Å bygge hus tar tid, også
hos Enerbygg AS i Ørsta. Men
det går raskere, er sikrere og
gir en suveren kvalitet ettersom de bygger ferdig elementene i egen fabrikk. Godt for
de som jobber der, og godt for
deg som snart skal inn i ny
bolig.

huset samtidig som grunnarbeidet
og grunnmurene på tomta gjøres
ferdig. Når alt er klart fraktes delene
til byggeplassen og settes opp.
I løpet av noen få dager er huset tett
og en kan begynne arbeidet med
isolasjon, platekledning og listing.
Jo, det er så absolutt tid å spare på
det., sier han. Fabrikksjef Olav Ståle
Klepp er enig med sjefen.
- Det er jo en helt annen ting å stå
her i fabrikken å produsere et hus
i lune lokaler hvor vi har alt. Nå har
jeg holdt på siden 1967 og en kan
vel trygt si at jeg har tatt mot min
porsjon med skittvær, smiler han.

Det er Magnar Enerhaug som er daglig leder i Enerbygg AS, og det er
han som etablerte selskapet i 1993.
- Og siden har vi ikke hatt fri, ler han
hjertelig.
Magnar er en hyggelig fyr som oser
av erfaring. Og at det har vært lite
fritid disse årene har han ikke noe
imot. For hardt arbeid trives de med
i Enerbygg.

Fire selskaper

- Hvor mange er det som jobber i
selskapet?
- Halvparten, kommer det kontant,
etterfulgt av en rungende latter før
Magnar tar seg inn og forteller sannheten.
- Det er 32 hardt arbeidende mennesker her, og de er usedvanlig
dyktige i det de gjør, enten de står
for salg eller oppføring av hus. Vi har
en flott arbeidsgjeng det er en fryd å
jobbe sammen med.
Når det er sagt så er vi oppdelt i
fire selskaper hvor Enerbygg AS er
moderselskapet til selskapene Trelast, Bolig og Ferdigbolig. Dette er
selvstendige selskaper som alle gjør
det bra, sier han.

Høy kompetanse

Enerbygg Bolig AS er forhandler for
Nordbohus som har mange flotte
modeller, til alle prisklasser og størrelser. En egen salgsavdeling sørger
for oppfølging helt fram til innflytting.
- Både håndverkerne og selgerne
Næringsnytt - 80

er i besittelse av svært høy byggekompetanse. Det gjør dem i stand
til å møte kundene på en nær og
fin måte. Å bygge hus koster ikke
bare penger, det er også forbundet
med mange valg og avgjørende
spørsmål. Derfor er det viktig for oss
å ha kompetente folk i alle ledd, sier
Magnar Enerhaug og legger til at en
står svært fritt i valg av hus.
- En kan også komme med arkitekttegnede hus. Også disse bygger vi i
fabrikken, sier han.

Ble advart

Når Magnar Enerhaug ville starte
denne typen husbygging manglet
det ikke på advarsler.
- Nei, jeg ble advart fra øst og vest,
men jeg kan nå fastslå at alle advarsler er gjort til skamme.
- Pessimistene tok feil?
- Ja, så absolutt. Vi har gjennom
årene sett så mange fordeler med
denne typen bygging at det angrer
vi slett ikke på.
Nå sist oppførte vi en tremannsbolig
i Gjerdsvika i storm og regn. Men
det gikk ikke mer enn ei snau uke før
byggene var tette. Litt over normalt,

men godt innenfor lista på det en
sparer av tid ved å bygge slik.
Og som jeg sa, fritid har vi lite av.
Kundene ønsker å benytte seg av
våre tilbud, det er jo gledelig, sier
han.

GJERDSVIKA: Enerbygg Bolig AS har produsert ferdig elementene som skal bli tre boliger i værharde
Gjerdsvika på Sunnmøre. I storm og regn leder
snekker og bas Kristian Sandvik Volle gjengen som
får elementene på plass.
FABRIKKEN: På Rystelandet i Ørsta ligger fabrikken
til Enerbygg Bolig AS. Fabrikksjef Olav Ståle Klepp
og daglig leder Magnar Enerhaug er stolt av husene
de setter sammen i de lune lokalene.

Mange fordeler

Enerbygg Bolig AS er et av første
selskapene som startet bygging av
hus i elementer i egen fabrikk her i
landet. Måten å bygge på gir store
fordeler, sier Magnar Enerhaug.
- Vi har prosedyrer på hvem som
skal gjøre hva både i fabrikken og
ute på montering. Fordelene ligger i
både tid, arbeidsmiljø og at bygget
er mindre utsatt for fukt. Dermed er
behovet for tørking mindre.
Med en fabrikk kan vi faktisk bygge
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ÅRETSRonoBÅTER
FRA
BELLA
Marine på Vestre
Finner du hos

kanalkai 19 i Trondheim

Det er ikke for sent å handle båt. Vi i Rono Marine har leverings klare båter
HELE sommeren! Kom innom for en uforpliktende prat.

Drømmer familien om en
problemfri båtferie?

En problemfri båtferie er godt planlagt og slik er
det med båtkjøp også. Hos oss er det ikke noe
hastverk vi har åpent hele året og har god tid til
deg og dine spørsmål.

Bella 500 Excel + Mercury 75 Optimax

Bella 560 HT + Mercury 80 EFI

Bella 530 Excel + Mercury 90 Optimax

Bella 580 C + Mercury 100 EFI

Bella 621 DC + Mercury 150 Optimax

RONO MARINE Logo
Marineblå/hvit
CMYK: 100, 50, 0, 20
PMS: 301C

Rono Marine as
Adresse: Vestre kanalkai 19 7010 Trondheim
www.rono.no Telefon:958 36 111

NÆRINGSNYTT – 21

Rono.no
95836111
roy@rono.no
Vestre kanalkai 19
7010 Trondheim

Returadresse:
AddoMedia
Vestre kanalkai 19
7010 Trondheim

* Prisen er ekskl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.

Helt
kompromissløs.

Alle våre nyttekjøretøyer er bygget med de samme høye kravene til profesjonelt bruk.
Derfor står en Ford Connect ikke bare for soliditet og driftssikkerhet, men også funksjonalitet og komfort.
Standardutstyret er i en klasse for seg:
Dieseldrevet motor-/kupévarmer med tidsur, ESP, radio/cd-spiller,
bakkestartassistent, fjernstyrt sentrallås, el-vinduer, el-speil, gummimatte bak og skyvedør høyre side.
Trend-utgave uten tillegg i prisen
Velger du Trend-versjonen får du nå manuelt klimaanlegg, oppvarmet frontrute, lakkert
grill og støtfanger, tåkelys foran og Bluetooth – uten
ekstra kostnad.
Sjekk www.Ford.no

Pris fra kr. 153 400,-* ekskl. mva
FordTransitConnect

6490 Eide
6517 Kristiansund
Tlf: 71 29 99 99

Enenveien 1 A
6416 Molde
Tlf: 71 20 37 00

Feel the difference

Lerstadveien 534 6022 Ålesund
Tlf: 70 10 46 00

