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Om Media og Næringsliv
Media og næringsliv er et magasin som gis ut 2-4 ganger i året. Magasinet ligger på venterommene til 3000 større
bedrifter og deles også digitalt via hjemmesiden vår. Vi arbeider for å bistå bedrifter og gründere med å bli sett.
POI nordic AS utgir magasiner og trykksaker, samt flere online løsninger. Våre produkter kan defineres innen artikkelmarkedsføring,
merkevarebygging og innholdsmarkedsføring. Vi trykker og utgir bla. Norwegian Shelf Map /Sokkelkartet, www.imapoffshore.com, Ocean
Industries Map,www.imapocean.com, www.jessheimby.no og Media & Næring, www.mediaognæring.no
Artikkelmarkedsføring er en måte å annonsere på ved å skrive korte artikler relatert til forskjellig forretningsvirksomhet.
Merkevarebygging brukes for å minne kunden om de valgene virksomheten har gjort for å møte behovene, og bygge emosjonelle posisjoner
hos kunden om hvordan virksomheten møter behovene på en unik måte.
Markedskommunikasjon er dermed uløselig knyttet til merkevarebyggingen (branding), hvor virksomheten gjennom reklame og annen
kommunikasjon minner kunden på at produktet eller tjenesten holder hva den lover.
Innholdsmarkedsføring/ content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å
tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeadferd.
POI Nordic As har gjort alle anstrengelser for at innholdet i magasinet skal være korrekt ved utgivelsestidspunktet. POI Nordic AS kan likevel
ikke holdes ansvarlig for eventuelle trykke eller stavefeil som måtte forekomme i magasinet.
POI Nordic AS, Org.nr: 995081105MVA, Ringvegen 23, 2066 Jessheim,
Telefon; 40556896, post@poinordic.no, www.mediaognæring.no, Redaktør: Kai Danielsen
Forsidebilde Copyright: © Aker Solutions

Akershus har hatt en sterk vekst i antall arbeidsplasser de senere år, og veksten i næringslivet
er høyere i Akershus enn ellers i landet for alle typer næringer. Siden 2000 har antallet i
Akershus økt med 50 710 arbeidsplasser og var i 2012 oppe i 256 869.
Osloregionen

I økonomisk forstand fungerer hele Osloregionen som ett arbeidsmarked med et integrert næringsliv. Det
felles arbeidsmarkedet illustreres ved at rundt 91 500 yrkestakere bosatt i Akershus (36 % av de bosatte
yrkestagerne) har arbeid i Oslo. Ytterligere 24 100 yrkestakere i de 33 nærmeste kommunene utenfor
Akershus har arbeid i Oslo (2004). Omvendt har rundt 32 200 yrkestakere bosatt i Oslo arbeid i Akershus.

Tjenesteytende næringer

Næringslivet i Akershus er ellers de senere årene preget av sterk vekst i varehandel og forretningsmessig
tjenesteyting. Detaljhandelen har generelt sett vist sterk oppsving i fylket i flere tiår, noe som har ført til at
Akershus i stadig større grad er blitt «selvforsynt» med detaljhandelvirksomhet.
Engrosvirksomhet finner en særlig i Bærum og Asker, Oppegård og Ski i Follo og Skedsmo, Lørenskog og
Nittedal på Romerike. Forretningsmessig tjenesteyting av betydning finner en særlig i Bærum og Asker, der
det langs E 18 er samlet en rekke betydelige konsulentfirmaer i ulike bransjer. Akershus er etter Oslo det
fylket som har flest sysselsatte i næringen finansiell og forretningsmessig tjenesteyting; 14,9 % (2001). Felles
for både engroshandel og forretningsmessig tjenesteyting er likevel den dominerende posisjon Oslo har i
forhold til Akershus. Unntaket fra dette er den nevnte konsentrasjonen av forretningsmessig tjenesteyting
langs E 18 vestover fra Oslo.

Turisme

Akershus har en betydelig gjennomstrømning av turister på grunn av sin beliggenhet rundt Oslo, men
fylket er likevel bare nr. 6 etter tallet på overnattinger ved hotellene (2002). Flere kommuner har satset på
vintersportsgjester (alpinanlegg i Hurdal, på Kirkerud og Kolsås i Bærum og Varingskollen i Nittedal). Blant
de viktigste turistattraksjonene er Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum, fornøyelsesparken
TusenFryd i Ås, Eidsvollsbygningen, Fetsund Lenser (fløtningshistorisk museum) og museumsjernbanen
Urskog-Hølandsbanen i Sørum.

Industri

Akershus har en relativt beskjeden del av Norges industri. I 2001 hadde fylket 18 214 industri-arbeidsplasser,
som tilsvarer 9 % av den samlede sysselsettingen i fylket.
Industrien har imidlertid vist mindre tilbakegang siden 1980-årene enn landet som helhet. Småindustri
er mest typisk i fylket. Viktigst er maskinindustri og elektroteknisk industri slik som ABB i i Asker. Ellers
betyr grafisk industri (trykkerier og avisbedrifter), næringsmiddelindustri (slakterier, meierier m.v.), kjemisk
industri (f.eks. Icopal i Lørenskog, Dyno Industrier A/S i Skedsmo) og treindustrien (sagbruk og høvlerier,
møbelfabrikker m.v.) mest. Den gjennomsnittlige bedriftsstørrelsen i industrien er relativt liten.
Kilde: Askheim, Svein. (2014, 7. mai). Næringsliv I Akershus. I Store norske leksikon. Hentet 5. juni 2015
fra https://snl.no.
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Nyttige internettadresser
Informasjon om jobb, rekruttering og utdanning i utlandet for
arbeidsgivere og arbeidssøkere.

www.eures.no
Informasjon og nyheter fra NAV EURES
til arbeidsgivere som vil rekruttere fra
Europa og til arbeidssøkere som vil ta
opp jobb i Norge eller resten av EU/
EØS-området.
http://eures.europa.eu
The European Job Mobility Portal –
europeisk portal for jobbmobilitet
med CV- og stillingsbase.
www.nav.no
Norges største stillingsdatabase –
også med tjenester for arbeidsgivere,
Informasjon om jobb og arbeidsliv,
trygdeytelser og sosialtjenester,
pensjon og helsetjenester.
www.norge.no
Veien til offentlig informasjon og
offentlige tjenester.
www.skatteetaten.no
Skattekontor og folkeregister.
www.toll.no
Hjemmesiden til Tollvesenet.
www.udi.no
Utlendingsdirektoratet. Informasjon
om registreringsordningen for EØSborgere,
oppholdstillatelser, pass,
visum, dokumentasjon ved søknader
med mer.
www.norway.info
Oversikt over norske ambassader
og delegasjoner.
www.invanor.no
Innovasjon Norges hjemmeside
Enterprise Europe Network i Norge
– Nettverk av bedriftsrådgivere med
EU og EØS som spesialfelt.
www.nokut.no
Generell godkjenning av høyere
utdanning tatt i utlandet.
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www.invia.no
Nokuts informasjonssenter om
godkjenningsordninger for utenlandsk
kompetanse.
www.safh.no
Statens autorisasjonskontor for
helsepersonell.
http:/ec.europa.eu/ploteus
Europeisk portal med informasjon om
utdanning og opplæring på alle nivåer.
www.hallonorden.no
Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste
om flytting, reiser, pendling,
studier, med mer i Norden.
www.altinn.no
Informasjon om etablering av
næringsvirksomhet, skatt, moms,
regnskap med mer.
www.grensetjansten.no
Informasjon til arbeidsgivere og
arbeidstakere om grensependling,
etablering og flytting av virksomhet,
toll, skatt og avgifter, pensjon og
trygderettigheter i Norge og Sverige.
www.sua.no
Servicesenter for utenlandske
arbeidstakere.
www.atil.no
Arbeidstilsynet. Informasjon knyttet
til arbeidsmiljø, ansettelsesforhold,
ferie og fridager, lønns- og
arbeidsvilkår med mer.
www.imdi.no
Hjemmesiden til Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet.
www.nyinorge.no
Praktiske opplysninger på flere språk
for utenlandske arbeidstakere om det
å arbeide i Norge.

Håvard Melsnes har mer enn 30 års fartstid fra norsk
og internasjonal forsikring med hovedtyngde innenfor
industri og næringsliv. Med erfaring fra sentrale stillinger
i både små og store forsikringsselskaper, megler- og
konsulenttjenester tilbys en bred faglig kompetanse og
solid erfaring med kundebehandling, risikovurdering,
underwriting og håndtering av kompliserte

forsikringsspørsmål for næringslivets mangfoldige og
varierte forsikringsbehov.

Industrivernets omfattende Brannvernkurs og har
dessuten spesialutdannelse innen Risk Management.

Han har evnen til å finne gode løsninger til en rimelig
pris for alle typer bedrifter og generelt for næringslivet!

Fra agenturets kontorer på Strømmen er det i samarbeid
med forsikringsselskapets sentrale ressurser bygd
opp en solid portefølje innen mindre og mellomstort
næringsliv i et bredt spekter m.h.t type virksomhet og
innenfor mange bransjer.

Håvard er Forsikringsøkonom og Autorisert
Forsikringsrådgiver, har bl.a. gjennomført

Melsnes Assuranse AS
Strømsveien 66B, 2010 Strømmen
Telefon: 911 03 668
hm@melsnesassuranse.no
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GODE PÅ DET NORSKE MARKEDET
Fra sine moderne lokaler og særdeles flotte lokasjon på
Skedsmokorset produserer og leverer Sherwin-Williams Norway
AS maling, lakk, trykkfarger og tetningsmidler for og imot industrien.
Per Egil Salicath er ydmyk når han stolt forteller hva selskapet står
for.
Overflatebehandling er stikkordet og de er størst på tre og deretter plast og metall.
Sherwin-Williams er helt klart en foretrukken leverandør og det basert på kvalitet,
service og veldig god logistikk.
Sherwin-Williams er i dag representert i 122 land og har sitt hovedsete i USA.
I Norge har selskapet pr. i dag 18 årsverk fordelt på lab, produksjon, lager og
ordrekontor i tillegg til 6 uteselgere.
Sherwin-Williams leverer gode tall og er en sunn bedrift som i aller høyeste grad
setter kvalitet og service i front for å opprettholde sitt gode rykte i markedet.
Selskapet innehar alle nødvendige godkjenninger og sertifikater.
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Sherwin-Williams Norway AS | Marenlundveien 2 | 2020 Skedsmokorset
Telefon: 63 87 10 20 | norway@sherwin.com | www.sherwin-williams.eu
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SuverenSport kom på banen i 2010 da 3
spreke «unge» karer fulgte sine døtre på
håndballbanen fra tribunen. Jan Gunnar
Næss, Gunnar Halle og Espen Gilinsky
hadde mange og lange samtaler om
felles interesser mens de heiet frem
Fjellhammer-jentene, og som etterhvert
ble til et samarbeid og et konsept som
mange bedrifter i hele Norge skulle få
gleden av.

SuverenSport tilbyr bedrifter skreddersydde turer og
profilert teamwear. De tilbyr turer til de Franske Alper
og Pyrineene hvor kupert landskap, idylliske småbyer,
olivenlunder og fjellplatåer vil gi dine ansatte en
opplevelse av en annen verden.
Jan Gunnar, Gunnar og Espen testkjører løypene før
de tar grupper på 10-20 med seg på en ferd de sent
vil glemme. «Gutta» er genuint opptatt av å levere en
totalpakke for bedriftene og er med på hele prosessen
fra planlegging- og gjennomføring til skreddersydd
profilklær av høy kvalitet med bedriftenes logo som de
ansatte kan bære med stolthet.
Ideen bak konseptet ligger i at SuverenSport gutta
engasjerer seg i bedriftens ønske og mål om å skape

et sportslig miljø hvor de enkelte medarbeidere og/
eller kunder har ulike mål, holde seg i form eller
delta i konkurranse. Profiltøy er viktig for samhold og
tilhørighet, selve sykkelreisen er et felles mål eller
høydepunkt i sesongforberedelsene hvor opplevelsene
gjør treningen til en lek.
Opplevelses/trenings turene er blitt populære og
SuverenSport arrangerer åpne turer hvor både privatpersoner og mindre bedrifter kan melde seg på som en
eller flere sammen med andre sykkelentusiaster/
sportsinteresserte.
Aktive og sosiale medarbeidere = bedre medarbeidere.
SuverenSport har løsningen.

Skigaard AS / SuverenSport
Malerhaugveien 25, 0661 Oslo
Telefon: 920 30 645
post@suverensport.no
www.suverensport.no
SuverenSport - Din bedrifts leverandør av designet team tøy:
 Diadora og Nortwave sykkeltøy  KV+ og Craft Skitøy og utstyr
 Profileringstøy/utstyr fra kjente merkevarer som bla. Kjus, Craft , Harvest, Camelbak, Led Lencer, Letherman m. fl.
SuverenSport - Din bedrifts leverandør av sykkelarrangement:
 Vi skreddersyr turer til Alpene (Nice), Pyreneene og vinområdene Penedes og Priorat (Barcelona)
Besøk oss på www.suverensport.no eller vår facebook side https://www.facebook.com/SuverenSport
Ta kontakt med oss eller meld deg på en av våre turer.
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Alarmmannen AS er et selskap som
har jobbet hardt i mange år for å
utvikle et cloudbasert alarmsystem.
Alarmmannen er sikkerhet utviklet
med fokus på brukeren!
Dag Reidar Ihle Markussen er daglig
leder og eier av selskapet. Etter mange
år i bransjen så hadde jeg sett mye
forskjellige sikkerhetssystemer og tenkte
mye på hvordan dette kunne videreutvikles.
Plutselig kom ideen om å lage et skybasert
alarmsystem hvor tilgjengelighet og oversikt
var hovedfokus.
Men en idé er en ting. Å få dette til å fungere
i praksis så måtte det til mange år med
utvikling og testing. I prosessen har det vært

med både professorer og studenter fra topp
universiteter i Europa for å kunne utvikle et
best mulig system. Men et alarmsystem er
ikke komplett hvis maskineriet ikke er i topp
kvalitet. Vi har brukt mye tid og penger på
å kunne finne de beste produktene som
passer best til vårt system. Det skal fungere
til enhver tid og levere høy sikkerhet,
samtidig som alt presenteres raskt og enkelt
i et moderne brukergrensesnitt.
Rask og enkel tilgjengelighet!
Å lage et avansert system er greit nok det,
men det skal jo også være lett for brukere
å kunne håndtere dette. Vi har utviklet
dette ved å tenke i brukernes posisjon
og hvordan vi kan få ting til å fungere ved
enkle tastetrykk. Så i vårt system får man
et prisgunstig ´gjør det selv´ alarmsystem,

brannvarsling i samme systemet, kontroll
via web og app, direktevideo til mobil,
skreddersydd eget sikkerhetsbehov, support
fra lokale installatører, vekterutrykning etter
egne ønsker og behov og mye mer.
Vi har også ansatte som jobber døgnet rundt
med support og brukerstøtte. Med en egen
alarmportal i en fullverdig skybasert plattform
kan man administrere alle funksjoner med et
enkelt grensesnitt.
Fremtiden kan bringe inn flere enkle
løsninger. Vårt mål er å implementere
Alarmmannen sine systemer i hele Europa.
Vi er allerede i Ungarn og Sverige og domene
er registrert i hele Europa. Vi ser fram til en
spennende fremtid.

Alarmmannen | Bråtealléen 7, 2010 Strømmen
Telefon: 63 86 20 02 | dag@elkotek.no | www.elkotek.no
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Etter en fisjon ble Knutsen Maskin AS etablert
som et selvstendig firma i 1987. De er i dag en
ledende leverandør av mobilkraner og alle typer
anleggsmaskiner. De er veldig store på service og deler,
i tillegg til salg av nye produkter er brukthåndtering og
eksport en naturlig del av Knutsen Maskin. Det som
gjør de til en ledende leverandør er kvaliteten på de
produktene som de leverer. Kjente merkevarer som
Tadano Faun mobilkraner, Unic Furukawa minikraner
og Atlas gravemaskiner er blant de produktene Knutsen
Maskin leverer.
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De har store kunder som Bull og Nordic Crane, men
Knutsen har også fokus på mindre virksomheter som
trenger deres produkter.
Det ligger mye erfaring og kompetanse hos Knutsen.
De er 20 ansatte med stor variasjon av bakgrunn og
utdanning. De har ansatte med bakgrunn i flymekanikk,
mekanisk bakgrunn, lastebilmekanikere og andre med
over 20 års kranerfaring. For Knutsen er det viktig å
opprettholde den faglige kompetansen, så de er ofte på
turer til produsentenes fabrikker slik at de kan kurses.

De vil rendyrke det de kan, noe som er kran og løft, og
det vil de fortsette med i mange år.
Ved å være med på aktiviteter som Vei og Anleggs
messen på Hellerudsletta får de også vist frem deres
produkter og spredt litt informasjon rundt det. Det er
viktig å like det man gjør sier Knut Jørgen Otten. Han er
kranselger hos Knutsen Maskin og er en stor entusiast
av kran og anleggsmaskiner. Vi her hos Knutsen
Maskin har en stor lidenskap for kran og løft og det vil vi
fortsette med i evig tid legger han til.

Wok togo - Sunt, raskt og enkelt

Wok Togo AS er en familiedrevet Kinesisk

Take-away restaurant som startet opp på Jessheim i
2013. Gründer Vi Huynh har utviklet sitt konsept med
en visjon om sunn og miljøbevisst mat, hvor du selv
bestemmer indigriensene blant kvalitetsråvarene i
menyen ved enkelt å krysse av dine ønsker på en takeaway boks. Dette gjør at du kan tilpasse hver enkel
rett ut fra kjøtt-type, grønnsaker og saus slik at du kan
skreddersy ditt eget måltid.

– Vårt konsept er sunt, godt og raskt. Maten passer alle,
både voksne, barn, allergikere og mennesker på farten.
I en travel hverdag kan du enkelt bestille mat via nettsiden
eller i Wok-Togo`s app.
– Vi har egen lunsjmeny og du skal ikke trenge å stå i kø i
lunsjpausen din.
Om du skal ha selskap og har behov for catering så har vi
også gunstige priser på dette, forteller Vi Huynh
Mat er mote og de har som mål å effektivisere folks
hverdag. Huynh satser hovedsakelig på Take-away, men du
har selvfølgelig muligheten til å nyte maten hos Wok-Togo`s
lokaler i Jessheim og på Strømmen Storsenter.
Faste bedriftsavtaler kan de også tilby.

22 november 2014 åpnet Wok Togo opp
på Strømmen Storsenter og de er nå 10 ansatte fordelt på
Jessheim og Strømmen. Huynh har planer om å åpne opp
en avdeling i Schweigaardsgate 16 i Oslo, samt en avdeling i
Nydalen og på Majorstua i fremtiden.
Hans ønske er at Wok Togo skal åpnes opp i alle store byer
i Norge, hvor han ser for seg Franchise innehavere som
trenes opp og utvikles for å videreføre hans konsept som er
merkevare registrert som “Mr. Vi Wok Togo”.
Wok Togo`s oppskrift er moderne, sunn, helsebevisst og
gjennomtenkt mat.

Wok Togo bruker ikke olje eller frityr i sine retter. De friske
råvarene er nøye utvalgt og Vi Huynh har mange års erfaring
innen matbransjen. Han har tidligere jobbet i flere restauranter, med import av mat og som grossist, og kjenner dette
markedet veldig godt. Erfaringen har ført til at han har valgt
ut de beste leverandørene innen grønnsaker og kjøtt for å
kunne tilby kundene den beste kvalitet på maten.

Storgata 7, 2050 Jessheim. Man-fre: 10-22 Lørd-søn: 12-22
Du finner oss også på:
Strømmen Storsenter, 2010 Strømmen. Man-fre: 10-21 Lørd: 10-19
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Ekom AS - Rådgivende ingeniører innen
elektro.
Ekom ble etablert i 2013 og er i dag et frittstående, uavhengig
rådgivende ingeniørfirma innen elektroprosjektering. De har god
kunnskap innen et bredt spekter i elektrofaget og tar på seg både
store og små oppdrag.

prosjekteringsbransjen. Ekom sitt største arbeidsområde er Romerike og Oslo, men
de tar på seg oppdrag utenfor dette området. Videre har Ekom planer om å utvide
virksomheten og kompetanse, samt innarbeide gode strukturer for å levere over
kundens forventninger. Ekom er på utkikk etter nye ansatte som kan tilføye sitt preg
og være en del av deres lag.

Ekom setter stor vekt på grundig prosjektering for å kunne tilby kundene sine gode
og fleksible løsninger. Grunnen til dette er at god prosjektering er grunnlaget for
et vellykket byggeprosjekt. I praksis opplever man at prosjekteringsfeil medfører
betydelige ekstrakostnader i alle faser av et byggeprosjekt. Så god dialog og et sterkt
nærvær med kunder og prosjektene er en av de viktigste faktorene for en vellykket
prosjektering
I tillegg til prosjektering har Ekom god erfaring innen teknisk tegning av elektriske
anlegg, 3 parts kontroll av el-installasjoner, internkontroller for bedrifter og byggeiere,
samt termografering.
De har i dag store og moderne lokaler i Industriveien på Skedsmokorset. De er i dag
4 ansatte, hvorav 3 er ingeniører og en daglig leder. Alle har høy kompetanse og
mye praksis og erfaring fra små og store byggeprosjekter, noe som er en stor fordel i

Ekom AS, Industriveien 9B, 2020 Skedsmokorset
Telefon: 40 00 90 70, epost: kontakt@ekomas.no
www.ekomas.no
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Arnestad Storkjøkken har tradisjoner fra
1985 og gjør sitt beste for å lette hverdagen
for norske storhusholdningsbedrifter. Jonny
Pedersen er daglig leder og hovedeier av
selskapet.
Vi har satset på at vi skal være leverandøren som har
eller skaffer alt, slik at våre kunder kan forenkle sine
innkjøpsrutiner og få topp service.
Om det skal være vaskemidler, servise eller
kontorrekvisita så kan vi skaffe alt, og med vårt store
varelager er mange artikler klare til utlevering. I dag
spenner vårt vareutvalg seg til over 35.000 artikler.

Vi er store i restaurantbransjen og kan levere alt utenom
selve maten. Vi fører vår egen import på en del varer og
sikrer dermed kvaliteten mest mulig.

Vi har en stab på 7 snart 8 personer som alle har god
bakgrunn fra logistikk og salg og ikke minst innehar en
god produktkunnskap.

Vi leverer over hele landet men Oslo og omegn er nok
vårt største nedslagsfelt. Det er jo tøff konkurranse i
dette markedet og ikke minst når utenlandske aktører
kommer mer og mer inn i markedet.

Vi føler vi har det bra der vi er i dag og har vært her i
Kjøttbyen på Furuset i over 10 år.

Vi prøver å skape et godt samarbeid og yte god personlig
service, levere kvalitet og god leveringsdyktighet til våre
kunder.

Fremtiden kan bringe mye. Vi har et mål om å doble
omsetning innen 3 år, men samtidig øke stabilt. Vi vil
prøve å komme oss mer inn i det kommunale markedet
og fortsette å levere det kunder etterspør.

Noe av det vi kan tilby våre kunder
Til bordet: Duker - Dukark - Servietter - Lys | Papir: Tørkepapir - Toalettpapir
Rengjøring og hygiene: Rengjøringsmidler - Rengjøringsrekvisita
Kjøkkenhygiene: Maskinoppvask - Doseringsapparater - Kjemikalier | Porselen, glass og bestikk: Servise - Glass - Bestikk
Engangsartikler: Papptallerkner - Pappbeger - Plastglass - Bestikk | Drikke: Kaffe - Sjokolade - Te
Maskiner og utstyr: Oppvask - Kjøkkenmaskiner - Kaffemaskiner
Catering: Alt du trenger til din cateringbedrift | Service på maskiner og utstyr | Kontorrekvisita: Kopipapir - Tonere - Skrivemateriell
Bekledning: Kokkejakker - Kokkebukser - Forstykker - Bekledning fra “topp til tå”
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Wireless Security AS ble etablert i
desember 2011 med formål om å levere
sikker trådløs/mobil infrastruktur som
erstatning for kabling, for eksempel innen
kameraovervåkning.
Selskapet har spisskompetanse innen avansert
nettkonfigurasjon, overføringsprotokoller og sikkerhet,
samt rundt samspillet mellom ulike enheter i nevnte
trådløse nett.
Vi fokuserer på infrastruktur og montasjetid. Våre IP
unit og trådløse enheter gjør at vi kan bygge mobile og
fleksible infrastrukturer over store avstander uten bruk av
kabling. Ved at vi kan ferdig konfigurere og delmontere på
egne produkter før montasje, gjør at selve montasjetiden
hos kunde blir veldig kort.
I dag består Wireless Security av 4 ansatte i salg,
produksjon, teknisk og administrasjon. Knut Morten
Bjørnsrud er daglig leder i selskapet og er veldig fornøyd
med utviklingen. Vi får flere og flere kunder og må vokse
deretter. Vi vil få inn flere nye ansatte som kan være med
å styrke oss teknisk og produksjonsmessig.
I dag er vi landsdekkende men vårt største nedslagsfelt er
Øst og Sørlandet. Markedet forandrer seg stadig så det er
viktig å følge med på utvikling slik at man kan skape nye
produkter deretter.
Fremtiden vil jo bringe flere produkter, vi ønsker å
synliggjøre oss mer i markedet og fortsette med levering
av god kvalitet og service, avslutter Bjørnsrud.

Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Telefon: 483 14 350
knut.morten@wisec.no
www.wireless-security.no
www.wisec.no
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Liroma AS som hadde oppstart i
Norge i 2010, eies og drives av
Hilde Finsrud og Øyvind Ottesen.
Selskapet driver med kjøp og salg
av prefabrikkerte stålprodukter.

Liroma sitt lager ligger i Uddevalla i Sverige
og har i dag et av Nordens bredeste
lagersortiment av gitterrister, metallduker,
trinn, sveiste og kreppet stålgitter, perforerte
plater, strekkmetall og profiler. De leverer
også spiraltrapper og rettløpstrapper.
Bra kvalitet og et positivt prisbilde er
gjennomgående for selskapets profil som

også gjenspeiler seg i at de er en foretrukket
leverandør i det norske markedet.
Selskapets nedslagsfelt er mekaniske
verksted, entreprenører, blikkenslagere og
ellers grossister innenfor industrien.
Personlig service av dyktige fagpersoner er
alltid inkludert i et samarbeid med
Liroma AS.

P.b. 26 | 2021 | Skedsmokorset
Telefon: 23 89 10 02 | kontor@liroma.no | www.liroma.no
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Er din bedrift ute etter en løsning som overvåker hele din drift i sanntid og gir en
fullstendig oversikt? Da er Realcom det rette valget.
Bedriften som er et Norskeid selskap ble startet av 2 partnere,
Haakon Skallerud og Harald Hougen i 2012.
Deres visjon er å kunne utnytte teknologien til å gjøre verden
enkelere ved å levere fleksible løsninger som fungerer, er lett å
bruke og rimelig å drifte til bedrifter innen alle bransjer.

De tar oppdrag der det trengs og jobber også i utlandet. Deres mål er å kunne levere
systemer som vil bli brukt over hele Europa, et system som vil gjøre logistikk og
sporing enklere.
Videre ønsker Realcom å utvikle og gjøre deres produkter enda bedre for å gjøre
verden enklere.

Bade Haakon og Harald har bakgrunn i programmering
og sammen har de utviklet programvareverktøy som kan
brukes til logistikk og varetracking, spesielt for bryggerier,
avistrykkerier og næringsmiddelindustrien.
Men Realcom sitt hovedprodukt er Unifront. Det er et
egenutviklet programmeringsverktøy som eliminerer
tradisjonell koding og jobber med bilder og tekst
etter «drag and drop» prinsippet. Det medfører hurtig
applikasjonsutvikling med meget lav feilmargin. Unifront
kan samle inn data fra forskjellige kilder og evaluerer
datafangsten deretter. Dette systemet kan enkelt tilpasses
et hvert system.
Realcom holder til i moderne lokaler på Skedsmokorset
i Akershus. De er I dag 6 ansatte med blant annet
systemingeniører og andre med doktorgrad i informatikk.
Kompetansen er høy og det vises i deres arbeid.
De har installert systemer for blant annet Ringnes og Gate
Gourmet som er svært fornøyde.

Realcom AS | Industriveien 1 | 2020 Skedsmokorset | Telefon: 64 80 88 80 | haakon@realcom.no | www.realcom.no
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Kantinegutta ble startet opp i 2012 av
Jan Widar Aslaksen. Jan er primært
utdannet konditor, men da muligheten
for å starte egen butikk dukket opp
grep han sjansen.
Med flotte lokaler på Alnabru i Oslo fikk jeg
mulighet til å kjøre mitt eget løp og jeg vil
levere god Norsk mat til både frokost, lunsj
og middag, det er konseptet mitt forteller Jan
Widar.
Med gode råvarer og kun rene kjøttprodukter
har jeg fått mye gode tilbakemeldinger og
flere kunder. Jeg er ute etter å skape gode
opplevelser for kunder og levere gode
kvalitetsretter til gode priser.
Vår bestselger er Angusburger som er litt
dyrere, men med 98% rent kjøtt er den veldig
populær. Kantinegutta tilbyr i dag frokost,
lunsj og middag og de lager mat på ordre
for henting til bedriftslunsj, middag eller
overtidsmat. Vi har egne kundekort og gjør
ting enklest mulig for våre kunder.
Kantinegutta driftes primært av Jan Widar,
men han har en deltidsansatt som er der til
tider. Jeg liker det jeg driver med og i min
hverdag er planlegging halve jobben.
Det har vært en god og stabil økning hvert år
og slik vil jeg prøve å fortsette sier Jan Widar.
Jeg leverer det kundene vil ha og alltid høyest
på fershetsskalaen. Jeg vil skape en god
lunsjkultur for bedrifter, sjåfører og alle som
skulle ønske å komme innom.
Det skal være hyggelig å komme hit avslutter
Jan Widar.

Kantinegutta, JWA AS
Verkseier Furulundsvei 2, 0668 Oslo
Telefon: 90 53 01 60
widar5580@gmail.com
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CityMaid
HjemmeService AS

- Vi er den usynlige husmoren og vi ønsker å
avlaste og tilrettelegge med dagligdagse gjøremål,
forteller daglig leder Hanne Nordhagen.
I CityMaid AS er de nå blitt ca. 300 medarbeidere,
200 av de ansatte jobber i Hjemmeservice. De
ansatte har ulik bakgrunn, men er lært opp gjennom
CityMaid skolen som sørger for at samtlige har
en grundig opplæring i bruk av ulike typer utstyr
og arbeidsmetoder, samt nøye utarbeidede
retningslinjer for kundeservice, kommunikasjon og
profesjonalitet.

CityMaid HjemmeService AS er en del
av CityMaid AS. De ble etablert i Oslo i
1987 som Norges første hjemme
serviceselskap, og har siden vokst jevnt
og trutt, både når det gjelder tilbud og
lokasjoner. De har i dag sitt hovedkontor
på Jessheim i flotte lokaler hvor de har
hvert siden desember 2012.
De har flere avdelinger på Østlandet,
samt Stavanger, Trondheim og Bergen.

De ansatte jobber i team hvor de bytter på de ulike
arbeidsoppgavene. På større oppdrag er de større
team. For å sikre kvalitetsmålene de har satt seg
så gjennomføres det årlige kundeundersøkelser.

De tilbyr ett bredt spekter av høykvalitets
hjemmeservice-, hagestell og omsorgstjenester til
både privatmarked og næringsliv.

CityMaid har gode forsikringsordninger og har
fornøydhetsgaranti og retter ett sterkt fokus på
trygghet, pålitelighet, kvalitet og stabilitet.

- De fleste tilbringer store deler av dagen sin på
jobb, for å yte maksimalt er det viktig å trives på
arbeidsplassen. CityMaid vet at trivsel avhenger
av at man har det rent og ryddig rundt seg, og
tilbyr rengjøring av mindre kontorlokaler, med
samme personlige service og høye kvalitetsnivå
som på hjemmetjenestene. De kan tilrettelegge
for lunsj ved å handle inn og ellers gjøre måltidet
klart. CityMaid skreddersyr og tilpasser et opplegg
til bedriften, slik at de ansatte trives og kan yte sitt
beste.

CityMaid HjemmeService har mange kunder, Oslo,
Asker og Bærum kommune har fast avtale og de
har nylig fått konsesjon med Ullensaker kommune.
I 2014 nådde CityMaid en omsetning på 100
millioner kroner etter jevn vekst, de satser foreløpig
ikke på nye markeder, men heller å forsterke sin
posisjon og kvalitet ytterligere.
CityMaid Hjemmeservice AS tar vare på din
arbeidsplass med den største respekt og omsorg.

CityMaid Hjemmeservice AS
Gotaasalléen 9-11 | 2050 Jessheim
Telefon: 4000 6330 | salgssenteret@citymaid.no | www.citymaid.no
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”Barnas Beste” er visjonen til Mamma Mia Barnehage
på Kløfta. Ved full dekning i barnehagen er det 120
fantastiske barn og mange flotte medarbeidere.
Barnehagen ligger nydelig til i Bakkedalen på Kløfta, omgitt av fotballbaner, akebakker,
dyrket mark og skog. Området innbyr til herlige uteaktiviteter i all slags vær. Tomten
er ideelt plassert for en moderne barnehage med mange varierte tilbud for de små.
Mamma Mia Barnehage har en stab med proaktive, motiverte og kompetente
medarbeidere, som tar eierskap i barnehagen og dets visjon.
2 september, 2008 vedtok Herredstyre i Ullensaker Kommune å omregulere 4 mål i
Bakkedalen på Kløfta til allmennyttig formål, nemlig barnehage. Etter to og et halvt år
med planlegging og bygging åpnet Mamma Mia Barnehage i sine nye lokaler.
26 november 2009 kom de første barna til barnehagen.
Mamma Mia Barnehage har fokus på sport og kultur, og etter en titt i årsplanen til
barnehagen ser man dette tydelig. Innvendig finnes det varierte tilbud som innbyr til
aktiviteter. Avdelingen Oppdagerne, tilbringer store deler av tiden ute i skogen med
fast leirplass. Dette er et populært tilbud.
Styreleder Arve Åsebø er fornøyd med utviklingen så langt. Det betyr ikke at vi er
tilfreds, for vi strekker oss hele tiden etter ”Barnas Beste”. Derfor har vi investert mye
i utstyr, vi har bygget vognhus med plass til inntil 60 vogner, og bålhus
som har en flott plass for grilling og samlinger. Dessuten er ballbingen
svært populær blant barna.

Viktigst er det at vi har dedikerte og inspirerte medarbeidere som jobber med barna i
Mamma Mia Barnehage, og som gjør hverdagene gode for de små. Ta en tur innom
på Kløfta, og se selv hva denne barnehagen har å tilby!

Vi en barnehage som fokuserer på kompetanse og faglig tyngde. Vi
har nå flere som er i gang med et utdanningsløp både barne- og
ungdomsarbeider og førskolelærer/barnehagelærer, forteller daglig
leder Lill Gjestad Wollberg.
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Svein Arne Thrana AS driver i dag
et foretak som jobber med kurs,
foredrag innen arbeidstidsplanlegging,
tariffavtaler, arbeidsmiljøloven og
ferielov. Svein Arne innehar
spisskompetanse innen arbeidstid og
ferielov og ferietid, og har jobbet som
rådgiver og konsulent for
oppdragsgivere i det offentlig og privat.
Jeg er utdannet sykepleier fra 1978, og har
lederopplæring for helsepersonell og gått
administrasjonslinjen på Norges Sykepleierhøyskole. Deretter jobbet jeg 10 år
på Ullevål Sykehus, som sykepleier, nattavdelingssykepleier, hovedtillitsvalgt
og avdelingssykepleier og jeg kunne se at det var et behov for en bedring av
turnusplanlegging, oppsett av skiftplaner og arbeidsmiljø. Så jeg begynte smått
i 1984 å holde kurs i turnusplanlegging og avtaleverket. Etterat jeg sluttet som
sjefsykepleier på Glittre Sanatorium i desember 1990 har jeg jobbet heltid med dette
temaet. Jeg har holdt kurs innenfor områdene Oslo kommune, KS, og Stat. Videre
av Virke, Spekter, diverse sykehus, deriblant Ahus, Aker sykehus, Rikshospitalet og
Radiumhospitalet, Ullevål Sykehus, nå Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital
og Stavanger Universitetssykehus, Tromsø Universitetssykehus, Hammerfest og
Kirkenes sykehus, Diakonhjemmet og Haralds plass Diakonale sykehus i Bergen
m.m. Jeg har vel holdt kurs for ca. halvparten av kommunene i Norge. Jeg har vært i
en del organisasjoner deriblant Norsk sykepleierforbund og NITO (Norges Ingeniørog Teknologi organisasjon). Videre TV-2, Kystverket, BAMA, THRANAHR, GAT-Soft
og Visma m.flere.
Mine 2 eldste sønner har kommet seg godt inn i feltet og sammen driver vi også Thrana
HR ledet av Stig Are Thrana. Han ønsker at vi skal ha Norges beste kompetanse

på turnus, arbeidstid, bemanning og HR. Vi tilbyr skreddersøm av løsninger til
organisasjoner som ønsker en strømlinjeformet og effektive bemanning. Vi holder
kurs over hele landet og er i de fleste bransjer. Vi har det veldig godt hvor vi er i dag.
Jeg kan tenke meg og utvide noe med tiden, men alt avhenger av hva man har tid til.
Vi har også inngått et samarbeid med et kjent advokat firma Storeng, Beck og Due
Lund, og håper dette vil gi oss en god synergi i forhold til vårt firma.
For tiden jobber jeg med å skrive 5 opplag om boken i turnusplanlegging som kommer
ut i høst (medio november), så noe tid går til det men jeg ønsker å fortsette med å
holde kurs og komme inn i flere bransjer.

Svein Arne Thrana AS | Nedre Bjertnes 20 | 1482 Nittedal
Telefon: 917 42 713 | svein@thrana.org | www.thranahr.no
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DSV ble stiftet i 1976 av 10 vognmenn
i Danmark i 1976 og har i dag utviklet
seg til å bli 3 juridiske enheter med hele
22.000 ansatte i 75 land.
DSV Air & Sea AS ledes i dag av en stolt Ina Kaastad,
som er ydmyk når hun forteller historien om hvordan det
hele startet, og legger til at en av de 10 vognmennene
fremdeles sitter i selskapets styre. Selv har Kaastad 25
års fartstid i bedriften.
DSV Air & Sea AS har ett snitt på 40.000 sendinger i
året både nasjonalt og internasjonalt og da både på
veiene, på sjøen og i luften.
ONE DSV – er ett framgangsrikt selskap som setter
service, logistikk og punktlighet høyt. Dna`et i DSV
er yrkesstolthet og jordnærhet og er deres bærende
konstruksjon.
Tillitt – stolthet – fellesskap – mot – det er 4 konkrete ord
som gjenspeiler selskapet og er en rød tråd gjennom
hele bedriften.

DSV Air & Sea AS
Leiraveien 13B
2000 Lillestrøm
Telefon: 09870
info@dsv.com
www.nodsv.no
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Skal dine ansatte arbeide i et annet land
utenfor Norge i en periode eller ønsker din
bedrift å ansette utenlandske ansatte til din
Norske virksomhet, er KICHANS Employee
Mobility Management et godt valg for å få
gjennomført dette.

KICHANS utøver tjenester innen følgende områder:
•
•
•

KICHANS ble etablert som et privat aksjeselskap
i Norge i 2012 av Vidji Thanabal Vijayaindra. Etter å
ha jobbet mange år i bedrifter som Hydro, Yara og
Telenor samt styremedlem i Utenlandsforum, så han
et stort behov i markedet for praktisk hjelp og gode
retningslinjer for hvordan man kunne håndtere slike
utstasjoneringer og fortsatt følge alle lover og regler i
de ulike landene. Det var dette som fikk han til å starte
denne bedriften.

Arrangerer workshops og seminarer for opplæring
av HR/Økonomiavdelingene.
Strategisk Konsultasjon innen områdene lønn,
ansatte-goder, skatt, trygd, pensjoner og
forsikringer for globalt mobile ansatte.
Praktisk støtte i å administrere den
internasjonale mobile arbeidsstokken
- en tilleggsverdi for deres forretning.

KICHANS kan også tilby internasjonale leveranser
gjennom våre avtaler med andre nettverk og
samarbeidene selskaper.

Med sine partnere Jan Ove Augustus Weidemann Brevad og Marie Holm som har
vært med Vidji siden starten setter de en høy standard på sitt arbeid og det er viktig
for dem å ha fornøyde kunder. De opererer mot de virksomheter som ofte har oppdrag
utenlands som ingeniør, IT , offshore og store fiske bedrifter. De er fornøyde over at
de kan levere hele pakken innenfor deres felt. Det er det ikke mange som kan sier en
stolt partner. Deres fremtidsplan er å få inn gode avtaler og ekspandere etter behov.

Kichans Easy Steps AS - Skogfaret 9D, 2020 Skedsmokorset
Telefon: +47 950 283 86 - Email: post@kichans.com - www.kichans.com

Slitestålkompaniet AS er et veletablert selskap som leverer slitestål til
nesten alle typer anleggsmaskiner som hjullastere, gravemaskiner,
dozere og veghøvlere.De leverer også slitestål til snøskjær,
snøploger og klappvinger.
Slitestålkompaniet ble startet av Jarl Svein
Olsen i 2003. Han er en gammel Catepilar
mann og hadde ansvaret for slitestålet på
anleggsmaskinene. Da han så behovet
for et mer slitesterkt produkt på markedet,
fikk han et ønske om å starte en bedrift
for seg selv.

og varebeholdning har de kunder over hele landet.
I et presset marked og konkurranse fra store merker er det viktig å levere kvalitet til en
god pris til kunden sier Jarl. Originale produkter koster ofte mer, men er ikke alltid av
bedre kvalitet enn våres produkter. Med mange år i denne bransjen vet jeg hva som
varer og hva som ikke gjør det.
Slitestålkompaniet er i dag en familiebedrift med far og to
sønner, Tommy Olsen og Andreas Sortland. De har store
lokaler og holder til på Berger på Skedsmokorset. De holder
på å utvide lokalene og streber alltid etter utvikling av nye
og mer slitesterke produkter for å kunne følge markedet i
mange år fremover.

I dag lager og designer Slitestålkompaniet
egne og spesial tilpasser slitestål til et
bredt spekter av anleggsmaskiner. Påbolt
til alle typer hjullasterskuffer, veistål til
alle typer snøskjær, ploger, veghøvler
og
klappvinger,
skjærstål,
strips,
bunnplater, sideprotectorer og segmenter
for reparasjoner av alle typer skuffer og
tannsystemer av typen CAt kopi i alle
størrelser er bare en liten del av hva de
kan levere.
Firmaet satser på kvalitetsstål av type 500
Brinell til konkurransedyktige priser.
De har stor kapasitet og med et stort lager

Bølerveien 71 | 2020 Skedsmokorset | Telefon: 63 80 93 00
jarl.olsen@slitestalkompaniet.no | www.slitestalkompaniet.no
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Schott Termofrost AS
Schott Termofrost AS er ett datterselskap
av Schott-gruppen som har sitt hovedsete i
Tyskland, de har fabrikker og utsalgssteder i
hele verden.
Schott Termofrost har spisskompetanse innen glassdører
for kjøl- og fryserom, samt
kuldekomponenter med
tilhørende utstyr.

Schott-gruppen fremstår som innovative og bruker
forskning som ett ledd i å skape nye produkter der
markedet krever det.
Schott Termofrost AS omsatte i 2014 for 19 millioner
kroner. De har ambisjoner om å oppnå det samme i årene
som kommer. Linda er ydmyk på at kundene er viktige
og hun gleder seg til å imøtekomme behovene de måtte
ha, med både standard- og spesialtilpassede leveranser.

Linda Hemmingsen har siden
2008 vært selskapets daglig
leder med en fartstid på hele
25 år i selskapet.
Linda utdyper at selskapet er
god på service, er fleksibel
og evner å imøtekomme
kundenes behov og leverer
det kunden vil ha til avtalt tid
fra lageret dem innehar på
Ensjø.

Schott Termofrost AS
Sandåsveien 45B | 0956 Oslo
Telefon: 66 98 36 60
Linda.Hemmingsen@schott.com
www.termofrost.no

mine barn og barnebarn som fører tradisjonen av godt og gammeldags håndtverk
videre sier en stolt Per.
I dag spesialiserer de seg på vinduer, dører, rehabilitering av eldre møbler og
produksjon av møbler og innredninger etter kundes behov. På deres verksted i
Hakadal har de mye verktøy og tar i bruk nye teknikker, men viderefører også gammel
tradisjonelt håndtverk som er en mer døende art i denne bransjen. Hos oss lager vi
mye tradisjonelle møbler, med materialer av høy kvalitet.
Hverdagen er problemløsningsorientert og vi står daglig ovenfor utfordringer ved
tegning av detaljer og funksjoner i produktene sier Per.

Tradisjonelt håndverk
Snekkermester Per Bjerke AS er et snekkerverksted og
håndverkerbedrift med hovedkontor i Hakadal, de har
avdelinger i Dalen og Søre Osen. De spesialiserer seg
på dører og vinduer, samt spesialproduksjon av møbler
og innredning.

Hos Per Bjerke Snekkermester AS er det i dag 8 ansatte og flere lærlinger.
Kompetansen i bedriften stor og gjennom samarbeid er det ikke en eneste utfordring
som ikke løses ved produksjon.
Deres nedslagsfelt er primært hele Østlandet, men de har oppdrag spredt rundt om i
landet. I et tøft marked som i dag er det kvalitet vi lever av og som bringer våre kunder
tilbake sier daglig leder.
Videre sier Per det er staselig å se familietradisjonen føres videre og at med deres
kunnskap innen snekring vil de kunne levere gode tradisjonelle produkter i mange år
fremover.

Snekkermester Per Bjerke har 30 års erfaring som snekkermester og
bedriftseier. Han kjøpte firmaet i 1977 av sin svigerfar, snekkermester
Haakon Lorang Fjeld som starter firmaet i 1932. I dag er det 4.
generasjon snekkere som driver familiebedriften.
Frode tok svennebrev som maskinsnekker i 1989, Skule i 1992 og
Una tok svennebrev i 1996 og ble snekkermester i 2006. Her er det

Snekkermester Per Bjerke AS
Hadelandsveien 1109, 1488 Hakadal
Telefon: 67 07 27 21
bjerke@perbjerke.no
www.perbjerke.no
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Galleberg AS
Galleberg AS ble etablert i 1922 av Jørgen Galleberg, og eies fortsatt
100% av Jørgen Gallebergs etterkommere.
Hovedkontoret ligger sentralt plassert på Skedsmokorset, 25 km fra Oslo Lufthavn
Gardermoen og 25 km fra Oslo sentrum.
Selskapet har ca. 30 ansatte og omsatte i 2014 for 165 mill. kroner.
Galleberg distribuerer FMCG på det norske markedet, og er i dag representert
innen kategoriene sukkervare, sjokolade, pastiller, snacks, mat, sportsernæring
og drikkevarer. Våre mest kjente merkevarer er Ricola®, Haribo®, Sweetfire®,
Hockeypucker®, Draumur®, Toblerone®, Tyrrell’s®, Øffer®, Jamie Oliver®, Zeta®,
Proteinfabrikken®, Walkers®, Fini® og Mr. Freeze®.
Galleberg er merkevareeiernes eksklusive distributør i Norge, og vår verdikjede
dekker alt fra varene forlater fabrikken et sted i verden, til forbrukeren finner varen
flott eksponert i butikk. Våre tjenester innbefatter altså transport, import, fortolling,
vareregistrering, kjedeforhandlinger, kategoriutvikling, marketing, operativt salg og
merchandinsing.
Bærebjelken i vår organisasjon er kompetanse og kompetanseutvikling, og vi søker
alltid det lille ekstra – det som kan gjøre oss enda bedre. Dette bidrar til at Galleberg
kjennetegnes av både en stolt historie, stor endringsvilje, motiverte og engasjerte
medarbeidere, og et godt arbeidsmiljø hvor vi kontinuerlig jobber for å tilby norske
kunder og forbrukere attraktive produkter fra merkevarehus verden rundt.

Vår strategi er å være en betydningsfull samarbeidspartner i følgende
kategorier:

Galleberg er en av Norges ledende importører av utenlandske merkevarer innen
dagligvarehandel. Vi håper du vil la deg friste og inspirere.

– Pastill, Sukkervarer, Sjokolade og Snacks
– Mat & Drikke
– Hygiene & Rengjøring

Vi er nytenkende, handlekraftig og resultatfokusert ved å være folkelig, lidenskapelig
og modig.

For mer informasjon om våre produkter: http://www.galleberg.no/produkter

G a l l e b e r g A S | I n d u str ive ie n 2 5 | 2 0 2 0 Ske d sm o ko rset
Te l e f o n : 6 3 8 9 7 8 0 0 | in fo @ g a lle b e r g .n o | www.g a lle b erg.no
24

Økt overskudd, mindre sykefravær - Body´n´Brains - Trening på jobben
Body’n’Brains AS leverer trening
på jobben. De hjelper dine ansatte
til en aktiv hverdag, treningsøktene
holdes av personlige trenere før, i
løpet av eller etter arbeidsdagen
hos din bedrift.

Dette gjør de ved å ha samme instruktør
på treningen. Vi får ofte tilbakemelding fra
deltakerne om det er viktig for at de skal føle
seg velkomne på trening og ofte gleder seg
til neste treningsøkt, sier Lise-Lotte.
Body’n’Brains AS tilbyr treningsøkter innen
yoga, pilates, styrketrening, sirkeltrening
både innendørs og utendørs, løpetrening
med fokus på riktig teknikk, aerobic og
spinning. De har trenere med lang erfaring,
mye kunnskap og lidenskap for faget.
Foreløpig tar Body’n’Brains AS oppdrag for
bedrifter i Oslo og Akershus.
Treningsøktene som leveres på bedrift
skreddersys etter behovet til de ansatte ved den
bestemte bedriften, både antall timer i uken og
varighet på treningsøktene. Lise-Lotte spesifiserer
at de har fokus på god teknikk og skadefri trening.

Body’n’Brains As ble startet av Lise-Lotte
Lillebø-Farestveit i 2006. I dag består
teamet av 5 personer med høyere utdanning
innen fysisk aktivitet og helse med hvert sitt
spesialfelt.
Lise-Lotte har jobbet som instruktør og
personlig trener for de største treningssentrene i
Norge og har 12 år med erfaring fra bransjen. LiseLotte har en bachelorgrad i ernæringsfysiologi og er
utdannet personlig trener, gruppetreningsinstruktør
og massasjeterapeut. I Body’n’Brains jobber hun
med å rekruttere og lærer opp personlige trenere til
å holde treningsøkter for bedriftsmarkedet.

Lise-Lottes mål for Body’n’Brains AS er å utvide
virksomheten med flere trenere og enda flere
bedrifter som får trening på jobben. Hun nevner at
arbeidet de gjør hver dag blir mer og mer viktig for
at de ansatte skal få tid til å trene. For å komme
unna tidsklemma når det gjelder å få til treningen
er trening på jobben svaret for mange mennesker.
Det å starte dagen med trening på jobben sparer tid
for de ansatte og øker produktivitet i arbeidsdagen.
Hun sier også at en bedrift med et treningstilbud er
ofte mer attraktivt for en arbeidstaker.

Deres mål er å redusere sykefraværet og øke
produktivitet i din bedrift. De har fokus på helse
og trening og at det å være fysisk aktiv skal være
gøy og enkelt. De 5 personlige trenere som i dag
er tilknyttet Body’n’Brains AS har alle utdannelse
og lang erfaring innen helse og trening. Hver dag
jobber de med å motivere og hjelpe de ansatte til
en bedre hverdag og å nå sine mål innen trening.

Body’n’Brains AS Trening på jobben | Telefon 476 79 824 | Margrethasvei 47, 1473 Lørenskog
E-post: post@bodynbrains.no | www.treningpåjobben.no

Hurdal skole og kulturhus – oppklappbar tribune

Med over 12000 artikler i vareutvalget har
Egas Sport utstyr til nesten all organisert
sport. De er i dag en ledende totalleverandør
av alt innen idrettsarenaer og haller som kan
innebære alt fra tribuner til basketballkurver.
Egas Sport er et gammelt og veldrevent firma som har
røtter helt tilbake til 80-tallet. I tillegg til et bredt sortiment
av produkter har de også sine egenproduserte varer.
Sammen med Parkett og Idrettsgulv AS har de mulighet
til å levere komplette hall og arenaløsninger.

Sunde skole – teleskoptribune

Hurdal skole og kulturhus

Trine Fallet er dagligleder i Egas Sport AS og Parkettog Idrettsgulv AS. Sammen med kompanjong Kjetil
Rudi eier og driver hun firmaene. Firmaene har et tett
samarbeid og opererer utad i markedet nærmest som
et firma. Begge har de over 25 års erfaring i bransjen,
så kompetansen er høy. Med seg har de et personell på
20. De fleste av de ansatte har vært i bransjen i mange
år og innehar solid ansiennitet, erfaring og kompetanse.
Blant dem er det både produktutviklere, selgere og
andre med teknisk utdanning, da det kreves mye for å
skreddersydde løsninger til de forskjellige hallene og
arenaene.

Sikkerhet er en høy faktor når de bygger et anlegg,
så dette legger de stor vekt på. De utfører både
etterkontroller og service på sine anlegg og produkter.
Kundene deres er over hele landet, det kan være skoler,
idrettslag, foreninger og forskjellige kommuner.
Fremtidsvisjonen er å bli en enda bedre leverandør,
fortsette sin produktutvikling, samt å være et firma som
kan spesialtilpasse seg etter kundens behov.

Nesvegen 55, Eidsvoll
Tlf. 63 95 90 40/ 50
Mail: egsport@egas.no
www.egas.no
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Det beste alternativ for Nordmenn til
Russland i dag
Norus Norge LTD er et Norskregistrert utenlandseid selskap som
driver turformidling til Russland,
med 2 ansatte som har til sammen
over 45 års erfaring innenfor
reiseliv. Firmaets norske avdeling
drives av Sverre S. Jacobsen som
er daglig leder og kona Svetlana er
eier.

Norus Norge LTD legger vekt på at reisende skal oppleve turopphold som trygt og
trivelig, at deres reisende kan tilfredsstilles med det lille ekstra. Reisende skal møtes
av folk som snakker deres eget språk og som kan være behjelpelig innenfor alle
tenkelige situasjoner som kan oppstå.
Svetlana Zakotyrina, Sverre’s russiske kone, eier også det russiske turfirmaet OOO
«Fart» som er det mottagende selskapet i Russland, Selskapet har avtale med
russisk UD og er behjelpelig med å utstede visumunderlag til deres reisende kunder.

Firmaet startet høsten 2002 med det formål
å levere tjenester innen innkvartering,
arrangement og utflukter med lokalguide og transport i St. Petersburg. I dag leverer
de også opplegg til andre russiske destinasjoner med et stort utvalg av ulike
turforslag, skoleopplegg og fagturer. Med deres solide leverandører og kontaktnett
kan de produsere akkurat de turene som deres kunder ønsker.
Firmaet har lisenser til alle større museer og palasser i St. Petersburg og gode avtaler
med hoteller for rimelig overnatting og lokal transport. Alle guider har solid praksis og
gode referanser fra flere Norske turoperatører, og kan også levere «full pakke» for
hele turen..

Norus Norge LTD | Gamle Sætreveg 1, 2054 Mogreina
Telefon: 98 01 06 18 | norus@online.no | www.norus.nu

Elmaterialer as

Butikken og nettbutikken har 5 ansatte fordelt på salg, import og administrasjon. På
installatørsiden er de 10 ansatte.

Elmaterialer as ble etablert i 2009 under navnet Tekoda El materialer
AS og er en grossist på elektriske materialer og belysning. De holder
til på Jessheim og er en samarbeidspartner med Tekoda Elektro AS
som er en elektroinstallatør som har tjenester som feilsøking og
større utbyggingsprosjekt både for bedrifter og privatpersoner.

Elmaterialer as har rask levering, god tilgang på varer og lav pris.
De ønsker å vokse som grossist og vil gjerne knytte kontakt med ytterligere
elektroselskaper på markedet og skape nye relasjoner slik at de får fler fornøyde
kunder.

De åpnet sin fysiske butikk og netthandel i 2012. Av produkter har de alt du trenger
av el-materiale for elektroinstallasjon og belysning. De skreddersyr løsninger etter
behov og har tett samarbeid med sine profesjonelle elektrikere.
Elmaterialer as strekker seg langt for sine kunder. De importerer varer og har ett bredt
sortiment. De har produkter som ikke andre aktører i markedet har.
– Vi er gode på pris, noe som er veldig gunstig for sluttbrukeren forteller salgsansvarlig
Sergey Borovik.

Slettavegen 1 | 2057 Jessheim | Telefon 98 03 96 58
info@tekodaelmaterialer.no | www.tekoda.no
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vi følger nøye med på markedet sier daglig leder Kenneth. Dette er en vanskelig
bransje med mye opp og nedgangstider, men vi vil fortsette med det vi kan og det er
å levere fiber.

Fibernordic AS ble etablert i 2012 av eierne Kenneth
Andre Berger og Kim Witnæs. Etter å ha jobbet mange år
i Relacom fikk de et ønske om å starte for seg selv.
De jobber nå litt mer personlig mot kunder og er veldig fornøyd med det.
Vi startet første året med bare 2 ansatte og utvidet året etter, pr. i dag
er vi 7 ansatte. Vi vil vokse sakte men sikkert og levere kvalitet og god
personlig service sier Kenneth.
I hovedsak bygger vi ut fibernett for bedriftsmarkedet, men vi bygger
også ut FTTH. (Fiber to the Home).
Vi jobber i hovedsak som underentreprenør for de store entreprenørene
i markedet, men har også våre egne oppdrag. Primært sett er våre
kunder i Oslo, men vi har også oppdrag rundt om på Romerike.
Vi er veldig opptatt av å levere en høy kvalitet, derfor har alle våre
ansatte riktig utdanning og fagbrev. Med totalt 50 års fibererfaring er
kompetansen høy.
Med stor utvikling over hele Oslo og Akershus er det mange jobber og

Niels Kristiansen startet i 2006
Ni-To Boligutvikling AS etter 20 år
som snekker i Boligpartner AS som
han i dag har ett godt samarbeid med
i tillegg til Sek Eiendomsutvikling
AS og Brage Eiendomsutvikling AS.
Niels er en engasjert kar med lang fartstid
i bransjen, og har i dag 17 mann med seg
på laget. Selskapet tar i all hovedsak på seg
større prosjekter men har også noen mindre.
Det ble i 2014 ansatt 3 nye personer og det
nevnes at mulighetene for ekspandering i
tiden som kommer ikke er helt fremmed.
Selskapet omsatte i 2014 for 8.5. millioner
kroner og framstår som en solid bedrift med
ambisjoner om å kunne ta på seg flere og
større prosjekter i nærmeste fremtid.
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Deres viktigste mål er å gi av deres erfaring og
kunnskap i alle prosjekter, slik at kunden får de mest
brukervennlige og holdbare produktene i markedet. Når
ferdigproduserte løsninger ikke er tilfredsstillende, så
hjelper Bilform til med å skreddersy en løsning.
De leverer løsninger til mange bransjer og har kunder
over hele landet. Med samarbeidspartnere som
Westrum AS, har de mulighet til å dekke større områder
av landet.

Senter for kjøretøytilpasning
Bilform er en påbygger av nyttekjøretøy, fra
enkle løsninger til større prosjekter.
Bilform AS ble etablert i 2007 av Vegar Emil
Bjørndalen. Han har jobbet i denne bransjen
i 25 år og er utdannet karosserimaker.

Emil Lunnedal som jobber for Volvo Maskin jobber
daglig med kjøretøy som er tilpasset av Bilform. Han
sier at de i praksis fungerer veldig bra og er med på å
gjøre arbeidsdagen enklere.

De er i dag 3 ansatte, alle med lang erfaring i
karosseriarbeid. Verkstedet er alltid fullt og de har hele
tiden oppdrag fra bedrifter som Bertel O. Steen, Volvo
Maskin og Scania.
Videre vil Bilform opprettholde virksomheten, fortsette
med å levere totalløsninger av høy kvalitet, samt være
med på å bygge flere verksteder.

Bilform jobber mest med bilinnredninger og løsninger
for spesielle behov. Det kan være servicebiler,
verditransporter, begravelsesbiler, røykdykkerbiler og
lignende. Her utarbeider de forslag og løsninger på
utfordringene de står ovenfor, med tanke på å få til en
best mulig funksjonell bil.

Bråteveien 175, 2013 Skjetten
Telefon: 63 84 55 55
vegar@bilform.no
www.bilform.no

Byggefirmaet Dyb & Jensen Bygg AS er en Byggmann forhandler i Nittedal, Akershus. Firmaets to
eiere, Rune Alnes Dyb og Johny Ole Jensen har til sammen lang erfaring innen nybygg, rehabilitering
og byggeplassledelse.
Firmaet ble etablert i 2007 og ble medlem av den
landsdekkende kjeden Byggmann fra oppstart.
Byggmann er en av Norges største boligkjeder av
frittstående byggefirmaer, er landsdekkende og består
av over 100 medlemsbedrifter. Byggmann ble etablert
som kjedekonsept i 1987 og har i løpet av denne
tiden utviklet markedets mest komplette konsept for
boligbyggere i Norge.
Både Rune og Johny jobbet tidligere for et større firma,
men etter flere henvendelser fant de ut at de ville starte
noe for seg selv. Dyb & Jensen Bygg AS tar for seg

både store og små oppdrag innen nybygg, tilbygg,
renovering, garasjer, hytter og forsikringsjobber. De har
også en egen avdeling for næring og butikkbygg hvor
de får mange oppdrag.

Bygge bransjen i dag er et veldig presset marked, så for
å kunne skille seg ut litt tar de for seg spesielle oppdrag
som krever mer. De har et godt samarbeid med kunder
som også er med i prosessen.

De er veldig kvalitetsbevisste og setter fokus på alle
kunder og oppdrag. De er i dag 7 ansatte med en
kontormedarbeider og resten er tømrere med fagbrev.
De har stadig lærlinger og har også elever som kommer
på utplassering fra skoler. Alle ansatte har mange års
erfaring i bransjen og neste steg videre er å begynne
med mesterbrev.

Videre har Dyb & Jensen Bygg planer om å starte med
salg og montering av gulv. De vil bli en egen utbygger
med kjøp av tomter og salg av totalløsninger, samt
komme inn i markedet til større boligprosjekter.

Dyb & Jensen Bygg AS
Gamleveien 697, 1487 Hakadal
Telefon: 47465700
firmapost@djbygg.no
www.djbygg.no
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Det er litt mer enn hva jeg startet med sier en smilende Simen. Da jeg begynte hadde
jeg en graver, men nå er vi 3 mann med flere maskiner. Med et stort lager på Åneby
har de mye plass til maskiner, som blant annet dumper, bulldoser og lastebiler.
De utfører mye privatarbeid med graving på tomter og arbeid med støttemurer, i tillegg
til arbeid mot større næringsbygg. For tiden har de mye jobber i Nittedal området hvor
de også har flere samarbeidspartnere.
Simen sier han liker seg hvor de er i dag og at de har det bra der. Jeg liker å jobbe
med maskiner og være med på oppdrag. Vi vil fortsette å være i markedet og vokse
deretter avslutter Simen.

OPG Anlegg AS er et anlegg og vedlikeholds
firma rettet mot både privat og bedriftsmarkedet i
Oslo, Akershus og omegn.
Simen Trehjørningen var med på å starte OPG Anlegg AS i 2007. Han er i dag
medeier i bedriften. Simen som var tømrer i 10 år kjøpte en gravemaskin til eget bruk
på hobbybasis. Etter flere og flere henvendelser om oppdrag i nærmiljøet bestemte
han seg for å bli med og starte OPG Anlegg. I dag utfører OPG de fleste typer
gravearbeid, sprengning, masseforflytning, asfaltering, grøntarbeid og kjerneboring.

OPG Anlegg AS
Oterstien 1, 1488 Hakadal
Telefon: 90 18 71 12
st@opganlegg.no
www.opganlegg.no
www.graving.no

Vi leverer over hele landet og har mange av våre største kunder
utenfor Oslo. Våre kunder er små og store forlag, organisasjoner,
reklame og mediebyråer, universiteter og høyskoler samt bedrifter
som arbeider aktivt og planmessig med markedsføring.

AIT Oslo AS

–Din grafiske rådgiver og leverandør av trykksaker

Vi er spesielt fornøyde med å kunne tilby en rekke nettbaserte
løsninger som forenkler hverdagen for våre kunder sier salg og
driftsleder Ingar Markussen. Å kunne tilby enkle og skreddersydde
løsninger er noe våre kunder er svært godt fornøyd med.
I et presset marked der også utenlandske aktører begynner å ta
markedsandeler er det nå enda mer viktig å møte konkurransen
med høy kvalitet i alle ledd, kompetanse samt nærhet og personlig
service.

«Rask leverering av bøker, print og
markedsmateriell i beste trykkvalitet.»

AIT Oslo ble etablert i 2001 for å ta seg av de mindre og
ulønnsomme opplagene for de større trykkerienhetene i AIT-gruppen. Mye har skjedd siden
den gang, men tanken hos oss er fortsatt den
samme. Vi er her for å hjelpe kundene våre med
å finne enkle løsninger for små og mellomstore
produksjonsserier.

Vi er i dag 12 motiverte medarbeidere med høy grafisk kompetanse
og tilbyr et bredt spekter av grafiske tjenester. Vi arbeider aktivt med
å forbedre oss i alle ledd og da spesielt i å øke tilgjengeligheten for
våre kunder. Ved å bruke mer nettbasert teknologi gjør vi hverdagen
enklere både for oss selv og våre kunder.

DIGITAL PRINTING

Siri Hansen er i dag eier og daglig leder av
digitaltrykkprodusenten som kom i arv fra hennes far
som bygde opp AiT gruppen til Scandinavias største
produsent av bok og boklignende produkter. Vi er nå et
av Norges største digitaltrykkerier og har investert i en
moderne maskinpark som gir oss muligheten til å levere
kunder trykksaker av topp kvalitet til riktig pris.
Vår kjernekompetanse er fortsatt forståelse og kunnskap
i forhold til bokbransjen og produksjon av bok og
lignende produkter, men vi leverer i dag også print og
markedsmateriell til alle bransjer.

«Vi gjør det
enkelt for
deg»

• Grafisk Design
• Ombrekking
• Trykksaker
• Bokproduksjon
• Markedsmateriell
• Web2print

AIT Oslo AS • Stålfjæra 16, 0975 Oslo • Tlf: 22 09 75 00 • E-post: bestilling@ait.no • ait.no
DIGITAL PRINTING
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Central Sveise & Mek. Verksted AS ble stiftet i
1923 av brødrene Moene.
Daglig leder og eier Jørn Erik Jenssen kom inn i bedriften i 1985 og
har opprettholdt bedriftens gamle tradisjoner.
I 1996 tok Jørn over hele eierskapet av bedriften, og er fortsatt i dag
aktivt med i prosjektene som gjennomføres.
Vi leverer i dag all sveising innen stål og aluminium og det meste innen maskinering
sier Jørn. Vi har utstyr og maskiner for å utføre et best mulig arbeid. Våre kunder er
primært på Østlandet men også noe i omegn rundt Østlandet.
Vår bransje har jo blitt et mer presset marked. Med tøff konkurranse så er vår
hovedfokus på kvaliteten i det arbeidet vi leverer. Det er det vi lever av og som skaper
faste kunder.
Vi er 4 ansatte med blant annet bakgrunn og fagbrev innen maskinering og
platearbeid, samt at våre ansatte har mange års erfaring og kompetanse innen
sveising og maskinering. Jeg kan tenke meg å ansette et par til hvis vi får litt større
pågang sier Jørn.

Martin Strandlis vei 10 | 0956 Oslo
Telefon: 22 10 89 60 / 90 79 44 47
post@centralsmv.no
www.centralsmv.no

Tenk trygghet og tillitt, ring oss for bil!

Aasen Bil AS ble startet i hagen til David Aasen i 1966 med fokus
på Datsun biler. Etter mer etterspørsel utviklet dette seg til butikk og
verksted på Hammerstad i Eidsvoll i 1971. I dag har Aasen Bil AS
store og flotte lokaler på Minnesund med forhandleragentur av nye
Nissan og Citroën.
Bjørn Aasen er daglig leder og medeier av bedriften sammen med 2 søsken.
- Det har vært stor utvikling siden min onkel David startet i hagen sin på Jessheim.
Nå er vi Norges eldste Nissan-forhandler og neste år har vi 50-årsjubileum og det er
jo litt stas.
I tillegg til salg av nye og brukte biler, har vi også et eget verksted med oppretting,
ruteskift, plast reparasjoner, service og vedlikehold av alle bilmerker. Ved salg av nye
Nissan og Citroen er vi de eneste på Øvre Romerike og har kunder spredt rundt over
hele Østlandet. Beliggenheten vår er ganske bra med tanke på at det er bygd ny
motorvei rett ved siden av butikken. Det har nok økt antall besøkende til oss.
Vi vil hele tiden bestrebe oss på å ha fornøyde kunder. Derfor er vårt motto: «Tenk
trygghet og tillit – kontakt oss når det gjelder bil».
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Vi har 24 stabile og serviceinnstilte medarbeidere som er med på å gi kundene en
god opplevelse.
Fremtiden ser lys ut for oss her på Minnesund. Det er en stor utviklingsprosess
her i området og vi vil være en del av det. Ikke bare på salg av biler, men også på
eiendomsutvikling. Vi har prosjekter på gang for å skape et større og mer moderne
Minnesund.

Jotro Regnskap AS har lang og solid
erfaring innen regnskap, bokføring
og forretnings virksomhet.
Jotro ble startet i 1987 av Jon Arild Syversen og hans
partner Trond. Partneren hans Trond forlot bedriften
i 1994, så nå er Jon daglig leder og eier via sitt
Holdingselskap.
Jon visste allerede da han var ung at han kommer til å jobbe med tall
og økonomi. Matte var aldri et problem og da han tok et regnskaps fag
fikk han fort smaken av det. Etter å ha studert siviløkonomi ble Jon
headhuntet av et stort revisjonsselskap som han jobbet for i noen år.
Når han fikk flere og flere henvendelser om jobber startet han sin
egen virksomhet. Jotro Regnskap AS var først på Storo i noen år, så
Kalbakken i 11 år, før de flyttet til Solheimveien på Lørenskog i 1999
hvor de er i dag.
De har tjenester som ligningsarbeid, årsoppgjør, lønnsarbeid, direkte
remittering til kreditorer og bistår også innen selskapsetablering, endring og avvikling.
De har bred erfaring innen regnskap og setter stor vekt på å gjøre ting riktig for deres
kunder. Å gi kunden er trygghet er viktig slik at de kommer tilbake sier daglig leder
Jon.

Jotro har i dag 6 ansatte, hvorav 2 er autoriserte regnskapsførere og totalt har de
opptil 40 års erfaring innen regnskap.
I fremtiden vurderer de å flytte til større lokaler, utvide sin virksomhet og fortsatt levere
god trygghet og godt arbeid til sine kunder.

Solheimveien 50, 1470 Lørenskog | Sentralbord: 67 97 96 90
Telefaks: 67 97 96 91 | E-post: firmapost@jotro.no | www.jotro.no

Maxima Mote Lillestrøm holder til midt i Lillestrøm sentrum og har
et stort og godt utvalg i hverdags, fritids og selskapsklær i størrelser
42-56.
Berit Hermansen er i dag daglig leder og eier av Maxima Mote. Med over 20 års
erfaring i klesbransjen vet Berit hvordan man tar vare på kunden. Hun tok over driften
i 2013 etter å ha jobbet i butikken i 8 år.

Vi er en av de største innenfor stormote og har klær til frodige og flotte damer i alle
aldere. I dag har Maxima Mote 3 ansatte, en på fulltid og to på deltid som er med på
å skape en hyggelig atmosfære i butikken. Vi prøver å gi vårt beste til alle kunder. Det
er ikke mange butikker som bare selger stormote, så vi her på Maxima vil utvikle det
videre og være i markedet i mange år fremover.

Maxima Mote spesialiserer
seg innenfor stormote og har
utvalg i både klær, smykker
og badetøy. I tillegg til god
service, god varekunnskap
og hyggelig betjening, har
de en dyktig syerske som
kan hjelpe med å tilpasse
klærne til perfekt passform.
De som kommer til oss skal
få en god opplevelse sier
Berit.
Det er stor fokus på
kundeservice da vi har mange faste kunder lokalt og litt rundt om på Østlandet.

Maxima Mote Lillestrøm AS
Brøtergata 1, 2003 Lillestrøm | Telefon: 63 81 00 94
maximalillestrom@gmail.com | www.maximalillestrom.no
31

Alt innen bilpleie!
Quickstopp Kalbakken AS
er et bilpleie firma drevet av
Dao Le og hennes samboer
som er hovedeier.
Da det forekom et tilbud om
overtagelse, grep de sjansen og tok
over bedriften i mai 2013. I dag så
leverer Quickstopp Kalbakken alt
innen bilpleie, de har et eget dekkhotell, gjennomfører små reparasjoner og service, i
tillegg selger bilpleieprodukter, dekk og felger.

I bilvaskindustrien er det mye konkurranse så det er viktig å være veletablert og stabil
i markedet sier Dao. Vi er veldig nøye med kvalitetsarbeid for å ha fornøyde kunder
som kommer tilbake. I tillegg til privatkunder så har vi samarbeid med flere store
bilforhandlere som sender biler til oss for vask og polering. Dette er en stor del av
vår omsetning, så det er viktig å være nøye og levere gode resultater. Det er et
stort marked for bilpleie bedrifter og vi føler oss trygge på det vi leverer. En nøye
kvalitetskontroll gjennomføres på alle biler som fører til at vi har mange faste kunder.
Vi er i dag 8 ansatte, hvor 1 er mekaniker og resten har mange års erfaring innen
bilpleie. Vi ligger veldig godt til i forhold til bilindustrien, da Kalbakken er et område
med mange bilforhandlere. I fremtiden skal vi jobbe videre med å få et godt samarbeid
med enda flere bilfirmaer. Vi vil vokse sakte men sikkert og være stabil i markedet
avslutter Dao.

Quickstopp Kalbakken AS
Bedriftsveien 10, 0950 Oslo | Telefon: 22 25 40 14
quickstoppkalbakken@gmail.com | www.quickstop.no

Daglig leder i Aktiv Hjelpemidler AS, Geirr Scheen startet
virksomheten i 1999 da hans kone plutselig ble funksjonshemmet.
Hverdagen ble brått annerledes og behovene nye.
Han jobbet før det som sykepleier og er genuint opptatt av å hjelpe andre. Han
brenner helt klart for det han driver meg og sørger for å levere det det kunden trenger
for å kunne gjøre hverdagen til disse menneskene mer verdifull.
GJØR DET UMULIGE MULIG- er en strofe som helt klart og uten tvil beskriver
virksomheten til fingerspissen. Aktiv Hjelpemidler AS leverte blant annet 4 spesiallagde
rullestoler til TV-serien «Ingen Grenser».
80% av de spesialtilpassede produktene selskapet leverer er ren egenproduksjon, da
kunden som oftest både ønsker og trenger produktet tilpasset seg.
Selskapet samarbeider både med Sunnås og CatoSenteret med spennende og
innovative produkter.

Han utdyper viktigheten av å se mulighetene kontra begrensningene!
Geirr har mange solskinnshistorier å fortelle, og er ydmyk når han forteller om
de mange aktivitetene han og familien har deltatt på, sommer som vinter for å
demonstrere hjelpemidlene som kan gjøre en forskjell – og gir frihet til dem som
trenger det.

Bjørklundvegen 5, 1470 Lørenskog
Telefon: 98 23 98 50
geirr@aktiv-hjelpemidler.no
www.aktiv-hjelpemidler.no
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Regnskap og er nå inn under Vekstra Kjeden. Dette har
medført at de nå er i et større marked og blir del av et
større kjedestyrt system.
Det er store forandringer i regnskapssystemet nå til dags
sier daglig leder Trond Brenden. Trond har jobbet under
Vekstra kjeden og kom inn til KB Regnskap som en del
av eierskifte og samarbeidsforhold med Hedmarken
Regnskap.
Trond sier at de i dag jobber med å få implementert et nytt
databasert regnskapssystem som vil gjøre det enklere å
føre og kontrollere regnskap. Det gjelder både for kunde
og regnskapsfører. Når systemet er på plass vil det bli
en forandring på den tradisjonelle regnskapsføringen.
Kunder vil kunne ha tilgang til et oppdatert regnskap til
enhver tid fra kontor eller hjem sier Trond.

KB Regnskap AS er et firma med solid erfaring innenfor
regnskapsfond, økonomistyring og lønn som satser på personlig
service.
Reisen startet med Kjell Bruheim som har jobbet med regnskap siden 80-tallet.
Etter mange forespørsler og et ønske om å starte for seg selv ble Kjell Bruheim
Regskapstjeneste opprettet i 1986. I 2013 gikk Kjell inn i samarbeid med Hedmarken

I et presset marked som i dag er det viktig å opprettholde
en viss kvalitet og krav til kunder. Mange jobber kommer
på anbefalinger og omdømme og da må vi levere til
enhver tid. Et godt personell er drivkraften i bedriften.
Hos KB Regnskap er de i dag 4 ansatte, hvor 2 er
autoriserte regnskapsførere og 2 har lang erfaring innen økonomi og regnskap.
Fremtiden ser lys ut for KB Regnskap. De vil fortsette å videreutvikle et mer
helelektronisk regnskapssystem hvor de kan få større arbeidskraft og en mer lettvint
løsning og oversikt. Vi er i prosessen med å utvide våre lokaler og få en mer synlighet
rundt vårt kontor. Det er en spennende tid fremover og vi er klare for alle utfordringer
avslutter Trond.

KB Regnskap AS
Adolph Tidemannsgate 20
2000 Lillestrøm
Telefon: 63 81 06 78
trond.brenden@vekstra.no
www.kbregnskap.no

Miljø og Sikkerhetskompaniet er et nytt vaktselskap som ble etablert
i 2010 av Øystein Rustad. De har erfarne vektere og ordens vakter
som til sammen har mange års erfaringer fra det meste innen vekter
og ordensvaktbransjen.
Selskapet er godkjent av politiet
i.h.h.t lov om vaktvirksomhet.
De leverer i dag tradisjonelle
vekter-og ordensvakttjenester
på kjøpesentre, i butikker, på
festivaler og på utesteder og
har i tillegg god erfaring fra
miljøarbeid på skoler, sivil
butikkspaning og konserter.
Øystein sier at de gjør deres
ytterste for at deres ansatte
skal føle seg sikre og trives på
jobb, samt at kunder skal føle
seg sikre på at de har valgt riktig vaktselskap. Våre ledere og sikkerhetsanvarlige er
daglig ute i felten for å få en tettere dialog med kunder og publikum.
Med 120 ansatte er de godkjent for oppdrag over hele landet og har et godt samarbeid
med politiet. Alle våre ansatte har gjennomgått kurs i henhold til lover og regler, samt
godkjent av politiet. Vi har lang og bred erfaring med forskjellige typer av utesteder.
Vi leverer personell til det meste innenfor tradisjonelle vektertjenester og har i tillegg
gode kunnskaper og lang erfaring med sivil butikkspaning. Vi leverer også det vi liker

å kalle miljøtjenester. Dette kan være arbeide på skoler, asylmottak, ungdomsklubber,
institusjoner og mye mer. Vi liker å kombinere festivaler og konserter med vektere og
ordensvakter, da det er mange ulike arbeidsoppgaver på et slikt arrangement.
Det har vært en stabil og god økning i firmaet. Vi vil fortsette med å synliggjøre oss og
levere godt og sikkert arbeid avslutter Øystein.

Miljø og Sikkerhetskompaniet
Vilbergveien 71 | 2050 Jessheim
Telefon: 470 17 669 | post@ms-kompaniet.no
33

ACO Rengjøring AS ble stiftet i 1993 av Agron
Laiq med hovedmål om å være best i bransjen på
kvalitet og service. Til dags dato har vi aldri mistet
en kunde grunnet manglene kvalitet.
Jeg kommer personlig fra Monte Negro og min
erfaring innen renhold der nede er at det ikke
blir satt pris på det som utføres. Jeg har jobbet
i bransjen i mange år og jeg elsker jobben min.
Det er en av grunnene til at jeg startet ACO
Rengjøring AS sier Agron.

Vi utfører årlig renhold av flere tusen kvadratmeter
i Oslo og Akershus. Effektivitet, kvalitet og
kommunikasjon er det som danner grunnsteinen
i vår bedrift. Vi utfører blant annet daglig renhold,
byggrenhold, hovedrenhold, flytterenhold, teppeog møbelrens etc.
Vårt hovedmål er å ha fornøyde kunder.
Derfor er vi nøye med at avtaler overholdes.
Vi gjennomfører hyppige kvalitetskontroller og
eventuelle mangler utbedres umiddelbart.

Vi har grundig opplærte medarbeidere og er en
totalleverandør av renhold.
Vi er i dag 14 renholdere og en selger, hvor
de fleste har vært med siden starten. Jeg føler
vi har fått ett godt fotfeste i markedet, hvor vi
utfører oppdrag for privat næringsliv samt stat og
kommune.

ACO Rengjøring AS
Østensjøveien 7, 0661 Oslo
Telefon: 90 24 20 97 / 90 24 30 99
post@acorengjoring.no
www.acorengjoring.no

Virksomheten som den er i dag ble startet i 2007, men den har røtter
som strekker seg tilbake så langt som til 1853. De var da eid i mange
generasjoner av Kværner og noen år av GE Energy.
De ble i 2007 kjøpt opp av det norske selskapet NLI og har i dag en bred
vannkraftkompetanse som omfatter teknologiutvikling, konstruksjon,
vannkraftlaboratorium, regulator, magnetisering og produksjon, alt samlet under
Rainpower AS.
De er i dag aktive med prosjekter både i Norge og internasjonalt.
De har store og moderne kontorlokaler på Kjeller og et produksjonsverksted på
Sørumsand, samt at de har lokaler andre steder i Norge og internasjonalt.
Konsernsjef Nils Morten Huseby sier det kreves et godt øye for detaljer for å kunne
produsere og levere egenutviklede vannkraftsturbiner.
De har i dag rundt 270 ansatte i Norge og internasjonalt, mange med høy utdannelse
som blant annet ingeniører. Det kreves høy kompetanse siden de jobber med
verdensledende teknologi og at de bygger etter særskilte lover både i Norge og andre
land.
For Rainpower er samfunnsansvar en viktig del av prosessen. En av deres
retningslinjer er at de arbeider for å tilføre varige og miljøvennlige verdier til sine
kunder og de samfunn og land de arbeider i.

Rainpower leverer utstyr basert på
nyskapende teknikk til vannkraftindustrien.

Det er viktig å ta vare på naturen sier Nils og da er fornybare ressurser veien å gå.
Til slutt nevner Nils at vannkraft var her lenge før olje og at det vil være tilstede også
lenge etter at oljen har tatt slutt.

Rainpower AS
Instituttveien 8, P.b. 144 | 2007 Kjeller | Telefon: 64 84 40 00
post@rainpower.no | www.rainpower.no
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Daglig leder i BGRegnskap AS, Borghild
Garmo startet i 2008 ett personlig selskap
som hun i 2013 gjorde om til ett AS. Hun
startet virksomheten i Lakkegata i Oslo og
flyttet til Lillestrøm i 2010.
Hun er naturligvis autorisert regnskapsfører og har
nylig ansatt en medhjelper da kundemassen sakte men
sikkert har ekspandert.
Pr. i dag har selskapet ca. 90 små og mellomstore
kunder i sitt arkiv og hun er ydmyk når hun legger til at
kundemassen er stabil med ingen frafall annet enn ved «naturlige årsaker».

Våre tjenester
■ Regnskapsføring

■ Fakturering

■ Lønn

■ Årsoppgjør

■ Ligningspapirer

■ Skatt

■ Skatteberegning

■ Budsjettering

BGRegnskap oppgraderte sine systemer i 2014 og er helt «up to date» hva angår det
elektroniske. Videre legger hun til at de er både tilgjengelige og flexible.

Åpningstider:
Mandag:

09:00 – 15:00

Tirsdag:

09:00 – 15:00

Onsdag:

09:00 – 15:00

Torsdag:

09:00 – 15:00

Fredag:

09:00 – 15:00

BG Regnskap AS
Voldgata 1, 2000 Lillestrøm
Telefon: 970 35 598
borghild@bg-regnskap.no

Kom gjerne innom kontoret for en prat.

www.bg-regnskap.no

BEMER`s behandlingsmetoder
gir en betydelig forbedring i
blodstrømmen.
BEMER-produkter er godt
gjennomtenkte og tilpasset
hverandre på en helt bestemt måte.
Idrettsutøvere verden over
sverger til både produktene og
behandlingsmetodene.
Bemer sitt hovedfokus er DIN helse
og DITT velvære. Derfor arbeider
de kontinuerlig mot å kunne tilby
det aller beste innenfor medisinsk
behandling.

Behandlingsmulighetene:
- hos din BEMER-terapeut basert på din nåværende helsetilstand
- behandling hjemme med et lånt BEMER-set
- fortløpende behandling hjemme med eget BEMER-set

En god sirkulasjon i kroppen er viktig for å opprettholde
og gjenopprette helsen, helbredelsen og de regenerative
prosessene i menneskekroppen.

JA TIL FORBEDRET SUNNHET, HEALING OG PRESTASJONSEVNE.
Det foreligger i dag en rekke kliniske studier og godkjenninger på produktet som er
tilgjengelig for alt og alle verden over.

Energi Terapi AS / Bemer
Martin Lingesvei 12A, 2010 Strømmen
Telefon: 920 39 094
bemer14@online.no
www.bemer-partner.com/energiterapi
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Bailine Lillestrøm
For 15 år siden tok Marit Wangen over ansvaret og all drift ved Lillestrøm Helse og
Figursalong AS.
Marit er en koselig og imøtekommende dame som brenner for det å kunne bidra til at folk får en bedre selvfølelse ved
å tilby Bailinesystemet. Hos Marit blir du ikke bare tatt godt imot, men også godt ivaretatt, som igjen forklarer hvorfor
hun har en stabil kundemasse.

Bailine arbeider etter tre hovedprinsipper
• Fysisk aktivitet

• Kostholdsveiledning

• Mental motivasjon

Bailinesystemet tilbyr behandlinger innen
elektronisk trening i kombinasjon med fysisk
trening og kontrollert kosthold. Salongen
har 7 kabinetter for elektronisk behandling i
tillegg til mulighet til fysisk trening.
De har også fått gode tilbakemeldinger fra
kunder som har fått mindre smerter etter
behandlinger, og den har vært utprøvd i
flere år ved A-hus smerteklinikk hvor Marit
også har bidratt med opplæring med gode
resultater.
Bailine-simulatoren er testet og godkjent etter
flere internasjonale og nasjonale forskrifter
og direktiver, samt godkjent i henhold til
forskrifter for medisinske apparater.
Benytt deg av en gratis prøvetime og se om Bailine kan gjøre noe for deg.

Bailine Lillestrøm
Solheimsgaten 1, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 80 16 18
lillestrom@bailine.no
www.bailine.no

Daglig leder Anders Blixt og hans 4 ansatte flyttet inn i de nåværende lokaler i 2013.
Sagstuen Glass Gardermoen har nylig inngått en rammeavtale med OSL for de
neste fem årene hvor de vil ha totalansvaret for drift og vedlikehold innen sitt fag på
hovedflyplassen.
Ellers av kunder så er det både bedrifter og privatpersoner i Ullensaker og hele
Østlandet hvor de utfører ulike oppdrag innen glass og aluminium. Vinduer, dører,
fasader og balkonger for å nevne noe.
De 5 ansatte har lang ansiennitet innen faget og streker seg langt for sine kunder.
Nøkkelord er service og HMS.
- Vi har rask respons, og kan bistå hurtig når utfordringer kan oppstå og har
spesialtilpassede løsninger etter behov forteller Blixt.
Fremover ønsker de å få til ett godt system på OSL, samt knytte tette bånd til andre
bedrifter i nærområdet og de slutter aldri å se etter nye muligheter.
Sagstuen Glass Gardermoen AS er medlem i bedriftsorganisasjonen Glass og
Fasade foreningen, Startbank og de har sentral godkjenning for ansvarsrett tiltaksrett
3.

Sagstuen Glass Gardermoen AS
Sagstuen Glass Gardermoen AS holder til i GA Terminalen på
Gardermoen. Selskapet har hatt drift siden juni 2012 og de er en del
av Sagstuen Glass AS på Gjøvik som er en av de største aktørene
på glass og aluminium på Østlandet.

Sagstuen Glass Gardermoen AS | Hans Gaardersveg, 2060 Gardermoen
Tlf. 940 17 016 | anders.blixt@sagstuenglass.no | www.sagstuenglass.no
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Gobi Sithampa startet Indima
Restaurante & Bar AS i 2013
og har i dag 10 ansatte.
Selv kan jeg bare si at jeg er veldig
tilhenger av indisk mat og vi ble enig
om at jeg skulle ta med meg mannen
min til restauranten for et bedre måltid,
og jeg var ikke sen med å akseptere
invitasjonen. Vi fikk servert herskapelig
mat og koste og maximalt i en koselig
restaurant som tar 150 gjester. Servicen
var optimal og jeg kan garantere at jeg
vil besøke restauranten igjen.
Indima tilbyr også catering, utkjøring
og take-away.
Utleielokalet tar hele 160 gjester og
Gobi sitt mannskap tar seg av absolutt
alt i alle ledd i forbindelse med selskap.
Indima står for KVALITET og Gobi tror
helt klart at det er grunnen til at han i
dag har en stabil kundemasse som
stadig returnerer for en god middag og
god drikke.

Etter stort ønske og etterspørsel om butikk i nærområdet på
Ellingsrud i Oslo åpnet Rema 1000 Ellingsrud dørene sine i 2013.
Innkjøpsansvarlig Johanna Arvidsson sier det var hektisk og litt tøft til tider
rundt klargjøringen til åpningen, men at alt slitet var verdt det. Vi har fått gode
tilbakemeldinger og det er alltid stor pågang i butikken.

med på å sponse lokale foreninger og idrettslag.
Johanna er under Rema sin kjøpsmannsutdanning ,så her puster og lever vi Rema
1000. Det er stor konkurranse i markedet så vi prøver å gjøre hverdagen enklest
mulig for kunden. Vi har stor parkeringsplass uten betaling eller billett og prøver å
skape minst mulig køer.

Utover generell butikkdrift så har vi også kontokunder, bedriftskunder og vi pakker
ferdig alle varer klar til henting ved store bestillinger i forveien.

Vi er i dag 14 ansatte hvor 4 er fulltid, 2 er under kjøpmannsutdanning og Bjørn som
har vært i Rema systemet i 15 år nå sier Johanna. Det er fortsatt en såpass ny butikk
så vi forventer en økning i kundemasse og vi har våre omsetningsmål. Dette er et
område med stort potensiale og stor kapasitet til å vokse. Det er en god plassering av
butikken med svært gode logistikkordninger.

Å ha en viss synlighet i området er viktig, så vi her på Rema 1000 Ellingsrud er ofte

Det skal alltid være hyggelig å komme innom oss her på Rema 1000 Ellingsrud

Vi liker å holde butikken ren og pen sier produktsjef Bjørnar Monge. Det er fortsatt en
ny butikk og vi liker å holde den standarden.

Rema 1000 Ellingsrud | Skansen Terrasse 2 | 1062 Oslo | Telefon 22 32 82 40 | ellingsrud@rema.no | www.rema.no
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Magne Landrø AS ble i 1965
startet av konkurranseskytteren
med samme navn. Bedriften
eies i dag av Landrø Holding AS og
drives av Magnes sønner Rune og
Morten.
Ved oppstart holdt bedriften til i Strømmen,
og senere med butikk ved Lillestrøm Kino,
og flyttet i 1989 alt til nåværende lokasjon.
Bedriften har vært i stadig vekst og
lokalene fikk i 2003 en oppgradering. Pr.
i dag sysselsetter Magne Landrø AS 16.
årsverk og omsatte i 2014 for 70. millioner.
Kort sagt - en totalleverandør i bransjen.
Bedriften har i dag mange og stødige ben
å stå på og har blant annet rammeavtaler
med både politi og forsvaret. Utover dette
er nedslagsfeltet og markedet
skiskytterklubber og skytterlag, samt
jegere- og foreninger.
De er gode på logistikk og har i dag ett
lager på over 1000 kvadratmeter.
Nettbutikken er også viktig for Magne
Landrø AS da ikke alle har muligheten for
å komme innom den utsøkte butikken i
Stillverksveien 1 i Lillestrøm.
Morten er ydmyk når har nevner at de har
mange faste kunder og at kundemassen er
stabil og voksende.
Bedriften har naturligvis alle
nødvendige lisenser og tillatelser intakt

Stillverksveien 1, 2004 Lillestrøm
Telefon: 64 84 75 75
magne@landro.no
www.landro.no
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Sundet Optikk AS ble etablert i mai 2002 av optiker Lise Bjørnsen.
De holder til i moderne og trivelige lokaler i Sundgata i Eidsvoll
sentrum.
Lise som selv er fra Eidsvoll jobbet mange år i Oslo. Hun er utdannet optiker og hadde etter
hvert et ønske om å starte noe for seg selv i det området hun vokste opp. Etterspørselen
for optikertjenester var såpass stor, at hun valgte i fjor å åpne enda en butikk i det nye Amfi
senteret på Råholt med navn C)Optikk Eidsvoll.
I tillegg til å yte alle optikertjenester er Lise veldig fornøyd med å kunne tilby samsynstrening.
Det er noe som er til stor hjelp for de som har lærevansker eller sliter ved mye PC-jobbing.
Lise nevner også at tørre øyne er et voksende problem, så de har produkter og tjenester som
hjelper mot dette også.
De har et bredt spekter av briller i alle prisklasser og for de som bruker linser har de en gøyal
app som hjelper å holde styr på når man trenger å bytte linser.
De er i dag totalt 10 ansatte i begge butikkene, hvorav 3 er utdannet optikere. Å gjøre en god
jobb og yte bra service er viktig, da de har mange kunder lokalt som kommer tilbake med
venner og familie.
Videre ser fremtiden lys ut for Lise og butikkene. Markedet blir stadig større og de vil vokse
deretter. Sundet Optikk og C)Optikk Eidsvoll vil hjelpe folk slik at de ser godt og ser godt ut.

Midt på torvet i Lillestrøm finner vi
Lillestrøm Arkitekter AS. Her er de
8 ansatte, som er sysselsatt med
å tegne store og små bygg rundt
omkring i Oslo og Akershus.
Lillestrøm Arkitekter AS ble etablert i 1994 av
Dorte Landmark og Karin Ingebrigtsen. I dag
er Karin pensjonist, mens Dorte driver firmaet
videre sammen med partnerne Kari Jørgensen,
Trine Thån og Ingunn A. Øhra. Lillestrøm
Arkitekter har gjennom årene opparbeidet seg
en stor portefølje og kan vise til bygg i alle
kategorier, fra eneboliger, barnehager og skoler
til større næringsbygg og komplekse boligbygg.
I Oslo har de blant annet tegnet kvartalet
«Konfektfabrikken» ved Freia Sjokoladefabrikk
og på Løren har de regulert og prosjekterer nå to store
boligutbygginger i regi av Veidekke og OBOS. De har
også tegnet sykehjem og omsorgsboliger, laget en
mulighetsstudie for Helsehus i Aurskog Høland, og på
Skedsmokorset har de tegnet en brannstasjon.
Arkitektene synes det er givende å variere mellom
ulike typer prosjekteringsoppgaver. Det å få ivareta en

som nå er under oppføring. Hele kontoret
har gjennomført generell opplæring innenfor
dette, i tillegg er Trine Thån blitt sertifisert som
passivhusrådgiver i «Lavenergiprogrammet».
Som en del av arbeidet med å holde
seg oppdatert på forskning og utvikling
er
arkitektkontoret
også
medlem
av
«Kunnskapsbyen Lillestrøm».
I Torvgata 6 er arkitektene ivrige og engasjerte
og trives godt med tilværelsen. Med oppdrag av
ulik art og størrelse blir arbeidsdagene varierte
og fylt med faglige utfordringer. Det er dette
som gjør yrket vårt så spennende; det er alltid
nye utfordringer å ta tak i.
oppgave gjennom hele prosessen; fra mulighetsstudie
til regulering, skisseprosjekt og detaljprosjektering
er svært spennende og tilfredsstillende. Det er i
den tidligste fasen av prosjektet at grunnlaget for
arkitektonisk kvalitet legges.
Arkitektene er opptatt av å holde seg oppdatert i forhold
til miljøvennlige løsninger/materialer og energieffektive
bygg, og har bl.a tegnet en passivhusbarnehage

Lillestrøm Arkitekter AS | Torvgata 6 | 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 89 26 10 | post@lilleark.no | www.lilleark.no
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Med Sweep Renhold kan du komme deg ut av
tidsklemma med ren samvittighet. Sweep ble
startet i 2007 av Edita Skylstad. Hun hadde
før dette vært i renholdsbransjen i mange
år med Sweep i forskjellige selskapsformer,
før hun fant ut at hun ville utvikle Sweep AS
videre. Edita tok ikke oppgaven med å starte
en bedrift veldig lett. Etter mange år med
studier i blant annet regnskap ville Edita ha
et solid grunnlag å starte på.
I dag legger Sweep AS stor vekt på et godt forhold til
kunder, ansatte og myndigheter. Derfor vasker vi kun
hvitt sier Edita og alle kan ha en ren samvittighet.
Sweep AS er en godkjent renholds bedrift og

Arbeidstilsynets rapport etter kontroll av bedriften i 2014
var uten anmerkninger.
Sweep AS leverer tjenester som: renhold av private
hjem, offentlige kontorer og bedrifter. Til dette hører også
nedvasking av nybygg, flyttevask og hovedrengjøring.
- Våre typiske kunder er privatmarkedet, barnehager,
forsamlingslokaler, sameier (trappevask), kontorer og
næringsbygg. Ja, egentlig alt som krever periodisk
rengjøring eller ved behov. I det private marked er
trygghet en viktig faktor. Kunder som slipper oss inn i
sine hjem må kunne føle seg trygge på at vi kun fjerner
støv og skitt, og det legger vi stor vekt på sier Edita.
Lang erfaring med kundeoppfølging, fakturering,
renholds avtaler og arbeidsledelse har gitt oss gode

rutiner. Etter mer enn 10 år i renholdsbransjen har vi
bevist at vi kan betjene kundene på en måte som gjør
at de forsetter å bruke oss år etter år.
Nedslagsfeltet er nordre del av Oslo og Akershus
(Romerike), og vi har kunder i de fleste bransjer.
Med en stabil og erfaren stab på 5, sikrer vi kvalitet
og forutsigbarhet. Sykefraværet i bedriften er under 1
prosent, alle renholdere er utrustet med det utstyret
som de trenger for å oppnå et topp resultat.
Videre ønsker Sweep å vokse og øke staben. - Vi
har satt oss høye mål, og vil vokse i markedet ved å
opptre seriøst overfor kunder og ansatte. Vi har over
tid utviklet et konsept vi vet tilfredsstiller våre kunders
forventninger, avslutter Edita med.

Sweep AS | Solvangvegen 2 | 2040 Kløfta | Telefon: 971 97 686 | post@sweep.no | www.sweep.no

omsatte i 2014 for 20 millioner kroner. Bedriften er i vekst og ser på mulighetene for
flytting på sikt.
AS Centrum Gummiservise har høyt fokus på service og har på bakgrunn av det en
stabil og økende kundemasse.
Samtlige av mekanikerne er godkjent av Statens Vegvesen og alle nødvendige
autorisasjoner er intakt.
De ønsker naturligvis både eksisterende og potensielle kunder velkommen.
For mer informasjon: www.centrumdekk.no

AS Centrum Gummiservise eies av
Stenshagen Gruppen og drives av
daglig leder Dinh Nguyen fra deres
lokaler på Lørenskog. Selskapet ble
stiftet i November 1983.
Lokalene rommer 1500 kvadratmeter hvorav
mesteparten benyttes til det mekaniske, samt at de har
stor plass til dekkhotellet.
Selskapet bærer i dag 6 årsverk, hvorav 2 tar seg av
det administrative i tillegg til 4 mann på gulvet. Bedriften
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- Hos oss er det kundeservice som står øverst på agendaen, forteller Anne Line.
Bedriften har i dag 14 ansatte og i tillegge de leier inn sjåfører etter behov. Forklaringen
på deres suksess er ifølge Anne Line blant annet det gode samholdet bedriften har
innad. Samt det faktum at de legger sin ære i drive en redelig butikk, med fokus på
god kvalitet og service.
Hovedleverandøren til Brødrene Raastad er Interfrukt SA som tar seg av import
av varer fra hele verden. På salg/markedssiden har de inngått et samarbeid med
Engrosfrukt AS.
Dette er en sammenslutning av frittstående frukt- og grøntgrossister som skal bidra
til at mindre bedrifter sammen kan betjene større kundegrupper og geografiske
områder, og ta opp konkurransen med de store aktørene.
Brødrene Raastad har siden 1965 holdt til på Økern, men er i disse dager på utkikk
etter nye lokaler. I følge Anne Line er det ikke et spørsmål om hvis de vokser ut av
sine eksisterende lokaler, men når. Målsetningen er å opprettholde den årlige veksten
bedriften har hatt i 80 år og selvsagt også øke omsetningen.
- I tillegg til å se fram til nye lokaler er vi veldig stolte av vår helt nye hjemmeside,
legger en entusiastisk Anne Line til. Her har de utviklet en nettbutikk hvor det er enkelt
for deres registrerte kunder å bestille varer.
Brødrene Raastad har også en Facebook side som ukentlig oppdateres med ukens
sortiment og priser.

Over 80 år med historie
Ansgar Raastad var i 1927 en modig og ambisiøs
bondesønn på 19 år som forlot trygge Hadeland for å
selge poteter i storbyen Oslo.
Slik starter historien om Brødrene Raastad som i dag, over 80 år senere, fortsatt
drives av en i familien. Lars er 3. generasjons Raastad og driver i dag bedriften
sammen med sin svigerinne Anne Line.
Det begynte som sagt med poteter, en hest & kjerre og en kjeller på Grefsen. Siden
80-tallet har sortimentet vokst fra kun poteter til frukt og andre grønnsaker. I tillegg til
dette leverer Brødrene Raastad også egg, bær, oljer, sopp, urter, meieriprodukter og
andre tørrvarer. Alt dette gjør at de i dag trygt kan kalle seg en fullsortiments bedrift.

Økern Torgvei 3, 0580 Oslo
Telefon: 23 17 41 00 | bestilling@raastad.no
www.raastad.no

Produktene leverer Brødrene Raastad til storhusholdnings kunder som sykehus,
sykehjem, hoteller, restauranter, kantiner og catering. Markedet deres er i hovedsak
Stor-Oslo. Men de har leveringer så langt nord som Dombås og så langt syd som
Østfold.

AMI TRANS AS ble etablert av Kjell Ilebakke i 1987 og han har
siden den gang både driftet og styrt selskapet med «hard hånd».
Han har aldri hatt i tankene å bli noe større, bare bedre.
Selskapet tar på seg sporadiske oppdrag og har spisskompetanse på transport
av kostbart- og uembalert utstyr og da innen datatransport og røntgenmaskiner
til sykehus.
Kjell og gutta har fullt fokus på å serve sine kunder med kvalitet og punktlighet.
De tar det fulle og hele ansvaret for «verditransporten» fra a-å.
AMI TRANS AS bærer 3 årsverk og omsatte i 2014 for 4 millioner kroner.
Selskapet har en stabil og god kundemasse, men Kjell legger til at han ønsker
nye kunder velkommen.

AMI TRANS AS
Gamle Leirdalsvei 9, 1081 Oslo
Telefon: 22 72 01 30
e-post: kontoret@amitrans.no
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Areal Bygg AS ble etablert i
2003 og kontorer i Nittedal,
nord for Oslo. Med lang og
bred erfaring fra
byggebransjen, påtar de seg
mange typer oppdrag. Hans
Petter Hjertum er i dag daglig
leder og medeier i Areal Bygg
AS. Med lang erfaring og
kompetanse fra byggebransjen siden 70-tallet
hadde han et ønske om å
starte for seg selv. Med sine
Partnere Stein og Vidar ble
dette til en realitet i 2003.
I dag er de en totalentreprenør og
spesialiserer seg på lager og
kombinasjonsbygg for næringslivet.
Areal Bygg har mulighet for å levere
hva enhver kunde foretrekker.
Alle de 3 medeierne har en egen
spesialitet innenfor bygg bransjen.

Stein spesialiserer seg innenfor stål
og fasader, Vidar er
betongspesialist og Hans
inneoppføring av bygg. Sammen
utgjør de et godt team med et bredt
spekter av kunnskap.
Hans nevner de jobber mye med
butikkbygg nå til dags. De har
bygget butikker for Rema 1000 og
Meny og har flere prosjekter i gang
på butikkfronten. Virkeområdet er
for øvrig hele Østlandet, men de kan
spre seg noe utover dette.
Areal Bygg har 7 ansatte hvor de
fleste er med på å planlegge og
prosjektere oppdrag. Arbeidskraft
for bygging blir leid inn etter behov.
Med en jevn økning hvert år føler
Areal Bygg at de har en stabil vekst i
dagens marked. Videre vil de fortsatt
levere gode totalløsninger og være
en del av utviklingen på Østlandet.

Areal Bygg AS | Askveien 95, Pb 83, 1482 Nittedal | Telefon: 67 07 25 01 | hans.petter@arealbygg.no | www.arealbygg.no

En sikker kontakt forplikter - Vi leverer!
Dal Elektriske AS er en elektroentreprenør som setter kvalitet og
kompetanse i høysetet.
Deres utvikling av medarbeidere gjør at kunder kan føle seg trygg på at det de får
levert har riktig kvalitet.
Dal Elektriske ble startet opp i 1981 og den daglige driften ble utført av Roger
Solberg. I dag er Roger fortsatt en del av virksomheten men den daglige driften
er overtatt av hans sønn Jan Andre Solberg.
Siden Roger startet bedriften har de hatt en stabil vekst, og de har høy fokus på
å levere god service.
I tillegg til å være et elektrikerfirma har de også spesialister på svakstrøm som
innebærer IT og telefoni. De har god kompetanse innen alarm, overvåking og
fiber nett, så mangfoldet av arbeidet de utfører er meget stor.

Vi kan stå til tjeneste med:
- El-sjekk og sikkerhet
- ENØK (energieffektiviserende løsninger)
- Varmepumpe
- Belysning
- Rehabilitering av ditt sikringsskap
- Brannforbyggende tilltak
- Gjennomgang av ditt elektriske anlegg

Dal Elektriske har lokaler på Dalsgården og har både kontor og lager i samme
bygg. Her har de holdt til siden 1990 og de har mange faste kunder fra nærmiljøet.
De jobber mye lokalt og tar på seg mange oppdrag i nabokommuner også.
I dag er de en stab med 19 ansatte, hvorav 3 er kontormedarbeidere, 3 lærlinger
og resten med fagbrev i elektro.
Daglig leder sier de har stor fokus rundt lærlinger da det også anses som et
bransjeansvar.
Videre har Dal Elektriske planer om å fortsette vekst og tilpasse seg etter
markedet. De vil fortsette å bygge kompetanse, også innen nye produkter for å
levere god service og kvalitet til deres kunder.

Dal Elektrisk AS

Folkeparken 2, 2072 Dal
Telefon: 62 92 20 50
jas@dal-el.no
www.dal-el.no
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Con-Rehab AS finner du i
Snorres vei 4 på Lørenskog, der
Peter Sjölander er daglig
leder. Han var med på å startet
bedriften i 2010, der de utfører
rehabilitering av
betongkonstruksjoner.

rehabiliterer garasjeanlegg anbefaler vi
det katodiske systemet, da det blir mye
salt avrenning fra bilene om vinteren
og det kan medføre store skader i
armeringen på sikt.
Med denne overvåkningsløsningen kan
man lese av tilstanden på armeringen
elektronisk hele tiden

De fleste oppdragene er for større bygg
entreprenører og borettslag og omfatter
bla. garasjer, balkonger og svalganger.
De bruker et eget utviklet system hvor
de kan overvåke endringer i
betongkonstruksjonen slik at
rehabiliteringen kan iverksettes før
skadene blir for omfattende.

Con-Rehab AS har 32 ansatte som har
mange års erfaring inne
betongrehabilitering. Arbeidene blir stort
sett utført i Oslo og Akershus, men de
har også prosjekter andre steder.
I fjor hadde firmaet en omsetning på 33
millioner.
De har som mål å gradvis øke
omsetningen, men firmaet ønsker en
sunn vekst mot toppen. Første steg nå,
er å få på plass en erfaren prosjektleder.

Det er vanskelig å oppdage rust i
armeringen før betongen sprekker og da
kan skadene allerede være store. Når vi

Con-Rehab AS | Snorresvei 4, 1473 Lørenskog | Telefon: 21 52 52 70 | post@conrehab.com | www.conrehab.com

-------------------- Holen Engineering AS -------------------Holen Engineering AS ble startet av Petter Tomas Holen i år 2000.
Etter å ha jobbet i 20 år for Oslo Standard telefon og kabelfabrikk opprettet han sitt
eget firma for å kunne jobbe freelance.
Hovedkontoret deres ligger på Kløfta i Ullensaker kommune. Det var et stort skritt for
Petter å gå fra fast jobb for å prøve seg i offshore bransjen.
Men med et diplom fra NTNU i Trondheim som sivilingeniør var han klar for nye
muligheter. Han ble fort satt i arbeid av store firmaer som Technip og Emas og holdt
på med oppdrag for de i nærmere 15 år.
Holen Engineerings oppdrag omhandler å bringe spesialkabler og rør som kobles til
undervannsstasjoner og deretter til olje og gass plattformer. Det er mye forberedelser
i form av beregninger og analyse av havbunn før det kan bli lagt spesialkabler og rør,
alt fra 2 til flere hundre km lange.

Holen Engineering jobber i team med andre ingeniører og andre bedrifter på
skipsrigger som North Sea Giant. Petter har selv vært med på å utvikle teknologien
til de dynamiske spesialkablene de bruker. Petter har vært på oppdrag som på
Snøhvitfeltet på Tromsøflaket i Barentshavet hvor de har lagt 144 km med kabel.
Deres arbeid er mest rettet mot offshore entreprenører og oljeselskaper som
hovedsakelig ligger rundt Oslo området, men de har kunder og arbeid over hele
verden.
Petter er sitt eget selskap og jobber alene med høy kompetanse innenfor kabellegging
for offshore bedrifter.
Holen Engineering har planer om å fortsette i mange år fremover, samt sitt arbeid
med å være med på å utvikle ny teknologi innenfor olje og offshore.

Holen Engineering AS
P.b. 197, 2041 Kløfta
Telefon: 908 55 426 | e-post: p-holen@online.no
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CATERING – SELSKAPSMAT – MATKURS
Etter å ha drevet eget catering
firma fra kjelleren hjemme i 5
år tok Jesper Nissen tidligere
i år sats og etablerte Kokkens
Kjøkken AS.
Jesper, utdannet kokk og slakter
med nesten 30 års erfaring, flyttet 1.
september inn i lyse og trivelige lokaler
på Skedsmokorset i Akershus. Herfra
driver han catering og kantine samt
utleie av selskapslokaler for opptil 60
personer.
Kokkens Kjøkken leverer catering til
de fleste anledninger og har alt av
nødvendig utstyr og den kunnskapen
som trengs. De levere i tillegg til mat
alt fra bestikk til kopper og kar, samt
duker. De kan til og med hjelpe til
med oppdekking og servering, samt
rydding underveis. Menyen er stor og
her finner man både koldtbord, tapas,
for- og hovedretter, desserter og hele
selskapsmenyer. Skal man ha selskap hjemme kan Jesper til og med komme hjem til
deg, lage mat, servere og levere fra seg et plettfritt kjøkken når han drar.
- Når det gjelder kantinen så er den åpen alle hverdager fra kl. 10 til 14, forteller en
entusiastisk Jesper. Her serveres det alt fra brødmat til varmmat og man kan forsyne
seg fra en innbydende salatbar.

I Kokkens Kjøkkens
selskapslokaler kan Jesper dekke
for opp til 60 personer og i tillegg til
fantastisk mat så finnes det også
mulighet for lek, dans og selvsagt
musikk.
- Jeg tør påstå at jeg kan lage
og servere akkurat den menyen
kunden måtte ønske, enten det
er 50-årslag eller en formell firma
lunsj, sier en smilende Jesper.
Kundene til Kokkens Kjøkken er
en miks av både privatpersoner
og bedrifter, og de fleste kommer
fra Oslo og omegn. Jesper er
firmaets eneste ansatte, men han
har et tett og godt samarbeid med
3 andre kokker som han leier inn
ved behov. Det samme gjelder for
16 ”faste” servitører.
Avslutningsvis forteller Jesper
at hovedfokuset til Kokkens
Kjøkken er kvalitet og service.
Målsetningen er at de i løpet av
november skal komme i gang
med levering av kaker og bakverk.
Dette skal være med å bidra slik
at bedriften når sitt omsetningsmål
på 3 millioner i 2015.

Kokkens Kjøkken AS
Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset
Telefon: 922 32 725
jnissen64@gmail.com
www.kokkenskjokken.no

Huhnseal AS er det norske salgskontoret
til Huhnseal AB, Landskrona.
Huhnseal AS utvikler og produserer mekaniske
tetninger for alle typer roterende utstyr.
Spesialiteten deres er tilpassede løsninger for
krevende bruksområder.
Huhnseal AS leverer også mekaniske tetninger
for alle typer pumper, kjølekompressorer og
miksere. Omfattende lagerhold sikrer hurtig
levering. De fleste tetninger kan leveres i løpet
av 24 timer.
I tillegg til mekaniske tetninger er vi også
leverandører av fjæraktiverte PTFE tetninger og
metalltetninger i form av O-ringer og C-ringer,
samt pakninger og plater til platevarmevekslere
av alle fabrikater.
Vår spesialitet er skreddersydde tetningsløsninger
for krevende applikasjoner. Vi konstruerer,
produserer og tester tetningene i eget hus.
Huhnseal er ledende i Europa på hygieniske og
sterile tetningsløsninger. Denne teknologien har
også vist seg å fungere meget godt innenfor olje
og gass, gruvedrift, papirmasse, etc.
En av våre nyvinninger er at vi har utviklet
teknologi for å legge diamant på tetningsflatene.
Dette medfører at tetningene kan kjøres på
høyere trykk og turtall enn konvensjonelle
materialer. Tetningene tåler også større grad av
tørrkjøring.
Vi har pakninger til de fleste typer varmevekslere.
Vennligst oppgi materiale, fabrikat, type og antall,
så gir vi deg en gunstig pris og leveringstid.
Vår samarbeidspartner i Sverige kan også tilby
renovering av hele pakker med plater. Disse blir
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syrevasket og lekkasjetestet før pakninger skiftes
og plater med lekkasje skiftes med nye. Pakkene
blir returnert i samme rekkefølge som de hadde
da de kom inn, slik at feil unngås.
Kontakt oss i god tid før varmevekslerne
skal renoveres, så forenkles planlegging og
gjennomføring av vedlikeholdet.

Vi kan tilby varmevekslerplater til de aller fleste
typer og fabrikat.
Oppgi materiale, fabrikat , type, mønster og antall
for pristilbud. Det er viktig å få så mye informasjon
som mulig for å kunne tilby eksakt riktige plater til
din varmeveksler.

Kjeller Modellverksted - Fremstiller finmekaniske komponenter
Å kunne lage et komponent til romfart eller medisinsk industri går ikke alltid med bare bruk
av hender og verktøy. Noen ganger kreves det spesielle CNC-maskiner for å forme disse
produktene. Det er akkurat dette Kjeller Modellverksted spesialiserer seg på.
Kjeller Modellverksted ble startet i 1988 i det gamle Tandberg radio bygget på Kjeller av Tom Møller Ingebrickson
og en partner.
I dag leverer de finmekaniske komponenter spesielt rettet mot elektronikkindustrien, men de leverer også til
annen industri. Komponenter de har produsert er blant annet i fotobokser rundt om i landet og deler til rullestoler
for hjelpemiddel bransjen.
De har i dag store lokaler med kontor og verksted på Skedsmo og mens jeg er på rundtur ser jeg de har et arsenal
av CNC-maskiner og annet finmekanisk verktøy.
De er 3 ansatte med blant annet sønnen til Tom som i likhet med andre har vært her i mange år. Det er en
familiebedrift og Tom sier at sønnen Thomas vil nok ta over den daglige driften etter hvert.
Kundekretsen deres er på Østlandet og Tom sier de har et godt øye for detaljer.
De strekker seg langt for å levere kvalitet og produserer etter tegninger og spesifikasjoner fra kunder.
I disse dager holder de på med å utvikle en dosemeter leser.
Videre vil de fortsette å tenke kreativt og produsere nye og innovative komponenter.

Kjeller Modellverksted AS | Industriveien 11 | 2020 Skedsmokorset | Telefon: 63 87 86 84 | www.kmvas.no

Layher AS
Layher AS er et datterselskap av Tyske Wilhelm Layher GmbH & Co
KG, en av verdens største stillasprodusenter som er representert i
38 land. Layher AS holder til i egeneide lokaler i Industrivegen på
Jessheim. Her har de holdt til siden 2005.
Layher AS leverer alt innen stillas til små og store aktører. De har løsninger til alle,
enten de jobber i bygg og anlegg, skips, -olje og gassindustrien, on eller offshore.
Hovedprodukter er rammestillase, industristillase (allround stillaser) og rullestillase.
Produktene har en levetid på 30 år. Av kunder kan nevnes: Byggmestere,
malermestere, elektrikere, entreprenører,
skipsverft og privatpersoner.
Foruten stillas kan Layher tilby komplette løsninger
som naturlig hører inn under stillas.
Her kan nevnes: tak over tak, innkledning, scener
og tribuner, podier og rigg, taksikring mm.
Produksjonen foregår i egne fabrikker i Tyskland
av råvarer i høyeste kvalitet. Alle produkter
gjennomgår strenge kontroller, og er det mest
pålitelige og sikreste som finnes på markedet. De
er tilpasningsdyktige og kommuniserer godt med
kunden. De tilbyr rask levering.
- Kundens suksess er Layher sin suksess forteller
Obed Dyre.
Daglig leder Obed Dyre har 30 års erfaring innen
stillasbransjen. Han har 7 ansatte fordelt på
selgere, teknikere/ingeniørtegner, lager og
administrasjon. De ansatte har lang ansiennitet og
god erfaring innen bransjen.
Det er stor konkurranse i markedet og mange
aktører satser på lav pris fremfor kvalitet og levetid
på produktene.
Layher AS jobber mot nye markeder, de ønsker
å bli større på industristillas og understøtte som
reis under bruer og brosystemer, samt øke sine
markedsandeler.
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og lederskap. Totalt sett blir det
vasket nærmere 3 millioner biler
daglig i Washtec´s maskiner. I dag
er de aktive innen proff bilvask,
produksjon av egen kjemi,
innehar egne serviceteknikere og
er markedsledende i bransjen.
Kundene deres er for øvrig
bensinstasjoner, generelt bedrifter
som trenger vaskeanlegg eller
kjemi og de har i tillegg produkter
til privatpersoner. Washtec Bilvask
har i Norge 40 ansatte fordelt på
maskin, kjemi, salg, teknikere og
administrerende arbeid.

I Norge vaskes det årlig ca. 2.5 millioner
biler med Washtec´s produkter.
Washtec Bilvask er et datterselskap av Washtec gruppen. Washtec globalt er
aktive i over 70 land, med over 1600 medarbeidere og over 50 års nyutvinning

Daglig leder Morten Dale er
fornøyd med utviklingen og sier
at det ikke stopper her. Vi er
hele tiden på tå hev og prøver å
lage enkle løsninger som er kundetilpasset. De siste årene har vi jobbet med
å gjøre kjemi produktene mer miljøvennlige. Hovedmålet er å få mest mulig
svanemerket. Miljøet må ivaretas og vi jobber tett opp mot dette. Washtec har
egne laboratorier i både Sverige og Tyskland hvor de hele tiden driver med
utvikling av nye og mer miljøvennlig produkter.
Fremtiden kan bringe mye nytt i markedet. Washtec vil jobbe opp mot flere enkle
og mer smarte løsninger som gjør det enklere for sluttbruker. Vi kommer til å
tenke mer innovasjon, samt at vi har lyst til og individuere bilvasken.

Washtech Bilvask | Bedriftsveien 6 | 0950 Oslo | Telefon: 22 91 81 80 | md@washtech.no

Null stress sier vi i Riis Bilglass!
Riis Bilglass Oslo Furuset
driftes i dag av Feride
Cetin. Cetin startet
Bilglassparken AS og
ønsket å komme seg inn i
en kjede. Vi kom inn i Riis
Bilglass kjeden for 2 år
siden og det har bare vært
en positiv opplevelse. Det
har vært en stor påvirkning
på bedriften og har gjort
det enklere å bemerke seg
i markedet.

ved Kjøttbyen på Furuset merker vi at det kommer flere Drop-Inn kunder. Service og
fleksibilitet er da enda viktigere. Vi kan skaffe det meste av ruter på dagen og ved
behov så henter vi også bilen for kunder.
Vi er 4 ansatte med god kompetanse og alle gjennomgår jevnlig kurs for å være
oppdatert på det nyeste. Det er ikke like lett å skifte ruter i dag som det var før. Nå
er biler utruster med elektronisk utstyr som gjør jobben litt mer krevende. Vi ønsker
å drifte på en sikker og trygg måte og skape en mer synlighet. I sommer kommer
vi til å sette opp telt og være synlige på diverse bensinstasjoner i Oslo og ha gode
kampanjetilbud. Vi ser fram til en spennende tid fremover.

I et voksende marked har det blitt
mye konkurranse og derfor er det
enda viktigere å yte en god service og være behjelpelige på alle måter. Vi fikser
alt fra en liten steinsprut på frontruten til bytting av bilruter. Vi legger på solfilm i
mange ulike mørkhetsgrader og farger på bilen din, salg og montering av DAB radio
og lyktepolering.
Når man velger oss kan man være trygg på at kjøretøyet er i gode hender. Vi utfører
alle jobber i håndverksmessig tradisjon og vi tar selvsagt hånd om alt av papirarbeid
mot forsikringsselskap. Trenger man bil mens man venter på egen, får man låne
gratis av oss.
Vi har kunder fra Groruddalen generelt, men alle som ringer til et profesjonelt
kundesenter blir sendt til nærmeste Riis Bilglass verksted. Men med vår beliggenhet

Riis Bilglass Furuset / Bilglassparken AS
Prof. Birkelandsvei 27B, 1081 Oslo
Telefon: 22 32 34 00
furuset@riis.no
www.bilglass.no
46

I et presset marked er det viktig å drive en ærlig virksomhet sier Glenn. Å ha fornøyde
kunder driver bedriften, noe som gjenspeiler at vi nesten doblet omsetning fra 35 til
60 millioner i 2014. Han er spesielt fornøyd med at Alpha Elektro er et Miljøfyrtårn.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Alpha
Elektro gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.
Fremover vil de fortsette å være i markedet, følge kundenes behov og levere kvalitet
og tradisjonelt elektroarbeid.
Vi i Alpha Elektro AS ønsker å bygge opp langsiktig relasjoner, hvor kunden er fornøyd
med våre tjenester. For å løse våre oppdrag til beste for kunden kan vi tilby:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En Komplett elektroentreprenør.

24- timers- service for våre kunder
Servicebiler med godt utvalg i verktøy og materiell
Internkontrollsystem
Konkurransedyktige priser
Ledende leverandører med førsteklasses materiell og høy kompetanse
Ingeniørkompetanse. Autorisert installatør.
Eltakstgodkjenning.
FG- godkjenning på innbruddsalarm for både bolig og næringsbygg
Høyspent, sterk og svakstrømsmontører

Alpha elektro AS er et elektroinstallasjonsfirma på Skytta i Akershus.
Deres ansatte har lang erfaring og høy kompetanse innen sterk og
svakstrøms installasjoner i næring og boligbygg.
Alene eller i samarbeid med deres leverandører, prosjekterer og
installerer de alle typer elektroinstallasjoner i Oslo og Akershus.
Firmaet ble etablert i 2001 og driftes i dag av Glenn Hjelkerud som også er hovedeier.
Han var tidligere servicesjef i Aker Elektro, men da Glenn fikk bygd opp sitt eget
kundenettverk ville han starte noe for seg selv.
Alpha Elektro ønsker å bygge opp
langsiktige relasjoner hvor kunden er
fornøyd med deres tjenester. De har
stor kapasitet som er en fordel, da de
kan ta på seg tidspressede oppdrag,
samt at de yter 24 timers service.
De er i dag 35 ansatte, hvor 5 jobber
i administrasjonen, 5 er læregutter
og resten har fagbrev i elektro. Alpha
Elektro har 13 servicebiler og tar for
seg små til store oppdrag.

Gustavsen &
Slemdal AS
Gustavsen & Slemdal AS er en familiedrevet
bedrift med lang fartstid. Bedriften ble etablert
i 1965, og har i dag sitt verksted på Aastad gård
på Jessheim i Ullensaker. Her har de vært siden
2000. Dette er et mekanisk verksted som utfører
store og små sveise– og monteringsoppdrag i
stål og aluminium for både privat– og bedriftsmarkedet. Firmaet startet opp med strekkmetalltrapper, og leverer i dag alt
fra trapper og rekkverk til større stålkonstruksjoner. Spesialtilpasning av
små og store løsninger etter behov er også tjenester de tilbyr.
Bedriften er hovedsakelig underleverandør for større firmaer innen f.eks. mølleindustrien og byggebransjen, men leverer også egne produkter – f.eks.
Furuseth skjæret som kan monteres på traktor og brukes ved snøryddingstjenester. Bedriften har sitt nedslagsfelt hovedsakelig i Akershus og Oslo.
Selskapet har 3 eiere – Ole-Johan Gustavsen er daglig leder, Solveig Gustavsen tar seg av det administrative og Torild Gustavsen er medeier.
Søsknene tok over etter sin far Oddvar Gustavsen som startet familiebedriften på 60-tallet. I dag har bedriften totalt 10 ansatte – med lang erfaring og
ansiennitet innen plate -og sveisefaget. Erfaringen strekker seg fra ett halvt år på lærlingen og opp til hele 51 år på den eldste medarbeideren.
Gustavsen & Slemdal AS er en godkjent lærebedrift, medlem av Startbank, og godkjent for ansvarsrett klasse 2. HMS har et stort fokus i bedriften,
og de jobber også mot ISO sertifisering.
Gustavsen og Slemdal AS er et firma i stadig vekst som også jobber mot nye markeder, samtidig som de ønsker å fortsette å være en stabil leverandør
for sine nåværende kunder og gode på sitt fag.

www.gustavsenslemdal.no

Tlf: 63 94 20 40

Krokfossvegen 76 C - 2067 Jessheim
E-post: firmapost@gustavsenslemdal.no

plateverksted

blue 072
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Stålbygg, taktekking og rehabilitering
i Akershus
Gran Consult AS er et selskap i
Akershus som siden 2012 i stor grad
har utført blikk og taktekkertjenester,
salg og montering av stålhaller, samt
forskjellige oppdrag innen snekring og
montasje. Ronny Gran som i dag er
eier og daglig leder, hadde et stort
ønske om å starte noe for seg selv.
Hans far drev med regnskap og rådgivning siden 70-tallet og da Ronny i
2001 fikk mulighet til å ta over aksjeselskapet grep han tak i muligheten.
Under samme navn begynte han drift
med håndtverktjenester. Firmaet utviklet
seg fra bare å ha en ansatt de første
årene, til å ha seks ansatte pr. idag.
Bredde, trygget og høy kvalitet

Gran Consult AS, har godkjente byggmestere,
ørleggere, murere, flisleggere, elektrikere og
glassmestere. Med et eget blikkenslagerverksted
utfører de også all blikkarbeid selv og i tillegg til
oppføring av stålbygg har de også en rammeavtale med Politiets Utlendingsenhet på Trandum.
Der står defor det meste av rehabilitasjon og
vedlikehold.

Gran Consult har i dag kontor på Råholt og et verksted i Maura. De har kunder over hele Østlandet, men
sprer seg også godt utover dette. Med gode samarbeidspartnere som AN Bygg i Maura har de mulighet til
å levere totalprosjekter av høy standard.
For Ronny er det viktig å være pliktoppfyllende, holde tider og gi god oppfølging til sine kunder.
Dette oppnår man ved å ha et godt arbeidsmiljø sier Ronny. Han sier at de er et godt team her hos Gran
Consult med god arbeidsmoral og at de også har en del hobbykvelder hvor de kan ha det gøy og jobbe
med sine interesser.
– Videre har Ronny lyst til å utvide virksomheten. Han vil gjerne bygge sitt eget anlegg hvor han også kan
implementere med butikkdrift av de materialer de bruker i dag.

Gran Consult AS // Rønningvegen 5 // 2070 RÅHOLT
E-post: post@granconsult.no // Tlf: 415 76 271

www.granconsult.no
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Kløfta Bilservice AS
Er du på vei til eller fra Oslo Lufthavn
Gardermoen og trenger bilassistanse,
ta en “drop-in” time hos Kløfta
Bilservice!
Kløfta Bilservice AS åpnet dørene sine 15. juni
2010 og holder til i moderne lokaler på industrifeltet på Kløfta. Det var to partnere som stod
for åpningen hvor en av dem Tore Ingar Marthinsen
også er teknisk leder og daglig leder.
Han står for den daglige driften og er heller ikke
redd for å få litt olje på fingra.
I tillegg til å drive sitt eget verksted er de også knyttet til Mekonomen bilverkstedkjede, som de også får jobber gjennom.
Kløfta Bilservice utfører et stort mangfold av arbeid på alle bilmerker. Deres tjenester består av å reparere bremser, eksos,
understell, motor, gir, drivverk, clutch, skifte av bilglass, EU kontroller, bilskader, vanlig service osv.
De har kunder fra Oslo og Romerike og det dukker stadig opp nye via “Drop-in” timer.
De leverer gode resultater og er spesielt fornøyd med sine “Drop-in “ timer som det er lite til ingen ventetid på.
De er i dag 6 fast ansatte, 5 med fagbrev i bilmekanikk og som også jobber med bilglass. I tillegg til dette har de en halv stilling
på kontorfunksjonene og de innhenter også elever under utdanning.
– Det høy kompetanse blant de ansatte sier en fornøyd daglig leder. Fremover sier han de vil gi sine ansatte flere kurs og kjøpe
inn mer utstyr og hjelpemidler for å fortsette sin vekst.

MYRVANGVEGEN 12, 2040 KLØFTA
TELEFON: 63 98 16 50
www.kloftabilservice.no

Scandinavian Technology AS er importør og
totalleverandør av profesjonelle lydsystemer.
Selskapet leverer komplette
og tilpassede løsninger til alle
typer bygg og behov. Alt ifra
privat bolig og næringslokaler, til
offentlige bygg som idrettshaller,
skoler, kulturhus, samt hotell og
restaurantbransjen for å nevne
noen.

hele Norge.
Andre sluttbrukere for Scandinavian Technology er Avinor,
Mesta, Forsvaret, Norges blindeforbund for å nevne noen.
Vidar og Tor-Arne forteller videre at selskapet kommer til å
satse på netthandel og vil ha sin katalog tilgjengelig på nett
i nær fremtid. De vil bli værende i nåværende lokaler på
Berg Gård og ønsker gjerne å utvide med en person, om
rett kandidat med samme brennende engasjement skulle
dukke opp.
Scandinavian Technology er blant annet importør for: EGi,
3BDIO, Guinaz, Barix, TSA, Paso og Athletic.

På Berg Gård like utenfor
Jessheim sentrum i Ullensaker
møter vi to lydeksperter i daglig
leder Vidar Vestby og produktsjef
Tor-Arne Tonhaugen.
De startet opp i årtusenskiftet
med styringsteknikk og fortsatte med lydsystemer i stor
skala.
Scandinavian Technology leverer kvalitetsprodukter i et
massivt sortiment. De gir råd og veileder, prosjekterer og
hjelper til med driftsettelse av lydsystemer. Elektrogrossister,
elektroinstallatører, lydselskaper, Radio og tv -forretninger
og privatpersoner er blant kundene. Forhandlere har de i

Berg Gård - 2056 Algarheim
Telefon: 63 92 65 60 - Fax: 63 92 65 79
Epost: firmapost@sc-t.no
www.sc-t.no
49

Lexit Group

Skandinavias ledende konsern innen labels og utstyr for produktmerking,
datafangst, POS hardware, IKT for distribusjon, samt industri/automasjon
Lexit Group ble etablert i 2006 og har 100 ansatte.
Konsernet er lokalisert i Oslo, Trondheim, København, Vejle og Gøteborg
Lexit Group er et av Skandinavias ledende konsern innen fagområdene RFID, datafangst, produktmerking, trykte etiketter,
POS-hardware, IKT for distribusjon, samt industri / automasjon. Konsernet har i dag 100 ansatte og omsette i 2014 for rundt
NOK 320 millioner.
Lexit Group ble etablert under navnet Strekkodesystemer i 1993. Hovedprodukter den gang var strekkodesystemer, trykte etiketter,
strekkodelesere, samt maskiner og tilbehør. Konsernet tok navnet Lexit i 2006 og fremstår i dag som en skandinavisk totalleverandør av produkter innen RFID, trykte etiketter, terminaler, butikkdata, etikettskrivere, Panel PC og Tablet PC m.m., inkludert
utviklingen av egen software - både modulløsninger og integrert software for kompliserte systemløsninger.
Lexit Group leverer en rekke løsninger for forskjellige formål.
Felles for de alle er at de er bygget på år med erfaring på tvers av forskjellige bransjer
Lager- og Logistikkløsninger
Merkeløsninger
Salg- og Serviceløsninger
Integrasjonsløsninger
Device Management
Service og Support
Hovedkontoret med salg-/markedsavdeling, grafisk design, administrasjon, teknisk avdeling, software-utvikling og lager,
ligger på Kløfta 10 km sør for Gardermoen.

Lexit Group Norway AS - Trondheimsveien 64 - 2040 Kløfta
Telefon +47 63 98 40 80

www.lexit.no
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Nordbohus Romerike

MODERNE ENEBOLIG PÅ DAL (BJØRNSRUD SKOG)

Nordbohus Romerike AS ble etablert i 1996 og er tilknyttet Nordbohus kjeden. Selskapet har 4 eiere
og 43 ansatte fordelt på 13 funksjonærer og 30 tømrere hvorav mange har 25 års erfaring og lang
ansennitet i firmaet. Nordbohuskjedens visjon er å ha de mest fornøyde kundene, noe som forteller om
et ekstra sterkt fokus på kvalitet og kundetilfredshet.
Forretningsidé
Forretningsideen er å være en stabil leverandør og samtidig være
tilpasningsdyktig i boligmarkedet. Kjernevirksomheten er å kjøpe
eiendom, regulere og ferdigstille eneboliger, tomannsboliger og siden
år 2000 har selskapet kjøpt opp egne tomter. De prosjekterer og
ferdigstiller innflytningsklare boliger i lavblokk bebyggelse og i tyngre
struktur. De dekker et komplett marked på hele Romerike.
med 3 avdelinger som utvikler, selger og gjennomfører prosjektene.
De sitter med høy kompetanse av meglere, ingeniører og prosjektledere
som alle har fag- og mesterbrev. Nordbohus Romerike er også medeier
i Nordboelement som bygger ferdige modulvegger og har også 50 %
eierandel i Øvre Romerike Boligutvikling As.

LYSE OG TRIVELIGE LEILIGHETER (FRA ÅRNESBYEN)

Trygghet og kvalitet
Faste leverandører trygger kvaliteten og setter en høy standard. Det er
mange aktører på Romerike, over 100 forteller daglig leder Bjørn Martin
Akre. For å sikre et godt renommé i markedet utfører Nordbohus
Romerike AS kundetilfredsmålinger, og med mange års erfaring har de
blitt en av de største aktørene i bransjen på Romerike.
Foruten boligbygging leverer også Nordbohus offentlige bygg som f.eks.
barnehager og lignende.
– Vi føler et samfunnsansvar og rekrutterer folk gjennom Læringsorganisasjonen, avslutter Bjørn Martin Akre.

NORDBOHUS ROMERIKE AS - Balder Allé 2 - 2050 Jessheim
www.nordbohus.no/romerike
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Frivilligsentralen er drevet av Rita Fjeld Hovden som har vært daglig leder siden
september 2001. I 14 år har Ild-sjelen jobbet med å hjelpe ulike mennesker i ulike
livssituasjoner tilbake til livet, med sosialisering og aktivisering.
- Frivilligsentralen er en møteplass for nærmiljøet og er åpent for alle som ønsker å
delta eller bidra.
Det startet med å hjelpe eldre mennesker, men i dag har de ett mye bredere publikum
og tjenester.
Tjenestene som tilbys er turer, aktiviteter, prosjekter og generelt å heve livsgleden for
folk. Rita står for over 300 arrangementer i året. Knytte kontakt med andre mennesker
og gjenoppta hobbyer er viktig.
- Det er stor frihet, vi har over 50 frivillige som deltar og hjelper til. Her er vi en stor
sosial gruppe mennesker og jeg klarer ikke å skille mellom hvilke som er deltakere og
hvilke som er frivillige hjelpere, forteller Rita.
Frivilligsentralen har tette bånd til lokalmiljøet. De har samarbeid med ulike lag og
foreninger. Røde Kors, Nav, Jessheim videregående skole og Kriminalomsorgen for
å nevne noen.

Ullensaker frivilligsentral er en av 450 sentraler i Norge
som har retningslinjer fra kulturdepartementet. De beror
sin virksomhet på frivillig ulønnet arbeid. Sentralen i
Ullensaker ble opprettet av Hovin menighet, men i 1999
tok 11 lag/foreninger over stiftelsen.

Rita ønsker å rette fremtidig fokus mot de unge som ikke har tilbud og aktiviteter i livet
sitt. Være en rollemodell og gi de rammer i livet sitt og forberede de på det voksne liv.
Ullensaker Frivilligsentral er åpen for nye samarbeidspartnere og sponsorer.
– Om noen ønsker å bidra, så ta kontakt sier Rita.
Hun ønsker nye lokaler slik at det blir et bredere tilbud for de som har behov for det.
Frivilligsentralen tar samfunnsansvar og tar vare på den uorganiserte frivilligheten.

Ullensaker Frivilligsentral
Dølivegen 3 (inng. F, Gjestad bo- og aktivitetssenter)
2050 Jessheim
Telefon: 66 10 84 38
E-post: frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
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CS Group AS er i dag en leverandør av produkter og tjenester innenfor kategoriene:
SECURITY - CABLESAT - NETWORK - SERVICE CENTER - SITE SERVICE
typer tv og nettverksløsninger, men som dagens teknologi
utvikles kommer det hele tiden nye systemer og løsninger.
Vi setter fokus på 4 felt Security, Cablesat, Network og CS
Akademy som innebærer en bredt spekter av produkter og
tjenester.
Vi leverer alt fra den minste delen til de komplette systemer,
skreddersyr løsninger som dekker våre kunders behov,
hjelper til med dokumentasjon og utmåling og holder kurs i
salg og installasjon.
Nå til dags er det mye jobb innenfor sikkerhet og overvåkning,
samtidig som vi jobber med å lage nettbaserte systemer for
hotell og sykehus.
Vi har et godt samarbeid med ABUS og er leverandør av
deres produkter, deriblant det nye alarmsystemet Secvest
som ble lansert i 2014.
CS Group tidligere kjent som Nor Elektronikk AS og Cablesat AS har vært en ledende
leverandør på det norske markedet siden tidlig 90 tallet.

Vi har et sterkt team med 10 ansatte med god bakgrunn i
både telecom og sikkerhet. Vi ønsker å tilby produkter med
fokus på sluttbruker.

Per Ivar Steen er i dag daglig leder og sier at markedet endrer seg stadig og da er
det viktig å følge utviklingen deretter. Vi har vært en stor leverandør innen forskjellige

Det er en spennende tid fremover og vi ønsker å være en del av markedet og tilby
kvalitetstjenester og merkevareprodukter.

CS Group AS | Østre Akervei 243H | 0976 Oslo | Telefon: 22 80 32 40 | mail@cs-group.no | www.cs-group.no

Daglig leder i Din Dugnad AS, Pål Løkken
startet virksomheten sammen med to
andre på eiersiden i januar 2013, dette
på bakgrunn av over 40 års erfaring med
lag- og foreningsarbeid.
Din Dugnad AS er ett innovativt og profesjonelt
selskap som arbeider for at idrettslag, skoleklasser,
russ, organisasjoner og foreninger skal få
muligheten til å tjene gode penger på en langt
enklere og behagelig måte enn å måtte selge lodd
på kjøpesentrene.
Din Dugnad AS hjelper til på en enkel, rask og
risikofri måte å tjene dugnadspenger på produkter alle trenger. De tilbyr kun anerkjente
og lett omsettelige forbruksvarer som alle bruker hver eneste dag. Visjonen er i all
hovedsak: Hjelp til selvhjelp.

Selskapet har sitt hovedsete i store flotte lokaler
på Skårersletta i Lørenskog og har til nå hatt
hovedvekten av sine kunder fra Oslo og Akershus,
men de får stadig henvendelser fra både lag og
foreninger i hele landet da de er aktiv på sosiale
medier og har en funksjonell web-side.
Repeat-kunder er høyt verdsatt og er jo et svar på
tiltale, de ønsker naturligvis nye kunder velkommen
og lover at de på lik linje med dem som har brukt
Din Dugnad AS tidligere skal få god hjelp i hele prosessen. Pål Løkken legger til: Vi er
ikke nødvendigvis størst, men vi tar sikte på å være best.!

Din Dugnad AS
Skårersletta 80, 1473 Lørenskog
Telefon: 905 47 145
post@dindugnad.no
www.dindugnad.no
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Elkotek Sikkerhet AS
er en importør og
leverandør av
produkter og tjenester
innenfor
sikkerhetsbransjen.
Dag Reidar Ihle Markussen
startet firmaet Elkotek i
1998. Jeg startet i
sikkerhetsbransjen fordi jeg
fant det spennende. Jeg
elsker jobben min og bygde
meg opp med å hente inn
sikkhetsprodukter og selge
det videre. Interessen
ble større og jeg vokste
deretter. I 2008 startet jeg
Elkotek Sikkerhet AS.
Det er et 100 prosent norskeid selskap og i dag spesialiserer vi oss på trådløse
sikkerhetssystemer. Det kan være komplette trådløse alarmsystemer, GSM/GPRS
baserte produkter og produkter innen portstyring og adgangskontroll.
Vi har jobbet hardt og målrettet de siste 15 årene for å bli en seriøs og
konkurransedyktig leverandør av alarmprodukter til sikkerhetsbransjen i Skandinavia.

Vi har også et datterselskap
LookC AB i Sverige, som
har forsynt det svenske
markedet i over 10 år med
sikkerhetsprodukter.
I dag har vi en stab på 13
personer totalt i Norge
og Sverige. Vi har en del
teknikere og personer som
jobber innen support, salg
og prosjektering. Gjennom
årene har vi sikret mange
forskjellige bygg og vi
lærer alltid underveis hva
som kan forbedres, slik at
nye produkter kan utvikles.
Nå har vi også begynt å
komme inn i helsesektoren
hvor vi setter inn komplette
løsninger med avanserte automatiske funksjoner og en infrastruktur som skaper en
lettere og mer oversiktlig hverdag for helsepersonellet.
I en høyteknologisk bransje vil det utvikles nye produkter hele tiden. Vi skal være
sterke på den fronten og fortsette vårt arbeid med å forsyne det norske markedet
med kvalitetsprodukter.

Elkotek Sikkerhet AS | Bråtealléen 7 | 2010 Strømmen | Telefon: 63 86 20 02 | dag@elkotek.no | www.elkotek.no

Enexel AS ble startet i 2013 av Jørgen Birkeland og Magnus Bøe
etter et ønske om å starte for seg selv. Med god kompetanse og
Jørgen som daglig leder og Magnus som installatør var potensialet
der. Nå er de i sitt 3 driftsår og har allerede utvidet med en lærling.
Vi har vært heldig og kommet oss godt inn i systemet sier Jørgen. Noe vi spesialiserer
oss på er oppsett av bomstasjoner. Vi er en av 2 bedrifter som gjør slikt arbeid og
vi har satt opp 16 bomstasjoner siden oppstart rundt om i landet. Det er et stort

satsningsområde for oss, men vi utfører også alt innen generell elektro for både det
private og næringsmarkedet. Vi kan ta oppdrag i Oslo og Akershus, men arbeid på
bomstasjoner kan være landsdekkende. Vi har hatt jobber fra Alta i nord og helt ned
til Sør-Norge.
Vi ønsker å synliggjøre oss mer for alle typer jobber og vil satse hardt mot dette i
fremtiden. Bomvirksomheten skaper jobber selv, men vi kunne tenkt oss å øke med
nye kundegrupper. Vekstmulighetene ligger til rette og vi vil jobbe deretter.

Enexcell AS | Næringsparkvegen 4 | 2060 Gardermoen | Telefon: 416 40 962 | post@enexcell.no | www.enexcell.no
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Din lokale dagligvarebutikk!
Rema 1000 Nedre Rommen eies og driftes av
Iren Mardal. Hun tok over driften av butikken
i 2014 etter å ha jobbet i coop kjeden i 20 år.
Ønske om å drifte selv og være en kjøpmann
var noe som interesserte Iren. Jeg trives veldig
godt og det er mer interessant når man selv har
fullt ansvar. Det er spennende samtidig givende.
Butikken er fortsatt ganske ny så vekstmuligheter er det
rom for. I tillegg til privatkunder så er det et økende marked
for kontokunder, vi har noen i dag men ser mulighetene for
å øke. I dag merker vi at kunder kommer fra Gjelleråsen,
Kalbakken og generelt Groruddalen området.
Beliggenheten vår er veldig bra med tanke på at det er lett for
mange å handle på vei hjem fra jobb. Pris er jo selvfølgelig
en viktig faktor i butikkbransjen. Rema 1000 kjeden jobber
mye for å ha de beste prisene, og det trekker en del folk. Nå
har vi også post i butikk som også trekker kunder.
Hos oss i dag er vi 12 ansatte fordelt på heltid og deltid. Alle
er med på å skape en hyggelig hverdag. Jeg føler vi har det
bra hvor vi er i dag. Vi trives godt og skal ha det slikt i mange
år fremover.

Irra Mardal AS (REMA 1000 Nedre Rommen) |Nedre Rommen 1, 0988 Olso
Telefon: 222 160 47 | nedre.rommen@rema.no | www.rema.no

Rorvik montasje AS ble etablert i november
2004. De holder til i Micheletveien 37B i Oslo
og drives av daglig leder Roger Knutsen.
Firmaet monterer og tar på seg alle type oppdrag innen
salg og montasje av systemhimlinger og
akustikkregulering.

Rorvik Montasje har lang erfaring innenfor deres felt og
deres målsetting er arbeid med kvalitet og utførelse til
avtalt tid. Rorvik montasje leverer og monterer alle typer
systemhimlinger til offentlige bygg, skoler barnehager
og forretningsbygg.
De stiller på kort varsel og er et serøst firma, som
kommer til avtalt tid og utfører jobber etter avtale. Deres

kunder er både faste og nye kunder i hele Oslo og
Akershus.
Tjenester som de tilbyr er:
Montering av alle typer systemhimlinger, faste himlinger,
kjøkkenmontering, akustikkregulering, maleoppdrag,
montering av aluminiums beslag og montering av
innredninger.

Micheletveien 37B, 1053 Oslo
Telefon: 497 23 296
roger@rovikhimling.no
www.rovikhimling.no
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Trygg og punktlig transport!
Royal Thermo ble etablert i 2012 av Atle Bjørstad
og Geir Gulbrandsen. Med over 30 års erfaring i
bransjen hadde de et ønske om å starte for seg
selv. Med et solid grunnlag hoppet de i det, og
omsatte 27 millioner det første året.
Vi fikk en god start sier daglig leder Atle. Vi satser på en
sikker og punktlig fraktmetode. Med mye fisketransport
ut av Nord-Norge er ikke veiene alltid på vår side. Vi

setter alltid stor fokus på sikkerhet og har lastebiler med
4 hjulstrekk for best mulig fremkommelighet.
I dag driver vi med alle typer kjøletransport, der fersk
laks står for det meste av volumet. Vi tar alle typer
fraktoppdrag og innehar biler med full sideåpning
for lange lengder og stykkgodssystemer for mindre
forsendelser.
Vi kjører til de fleste land i Europa og ordner papirer
som CMR og fortolling for våre kunder.

Hos oss er vi i dag 5 ansatte på kontoret og 8 sjåfører
fordelt på 6 egne biler. Med god kompetanse fra bransjen
er våre sjåfører vant til å kjøre under vanskelige forhold.
Dette er jo en tøff bransje, da utenlandske aktører både
seriøse og useriøse kommer mer inn i markedet og
dumper prisene.
Vi ønsker å gi en trygghet og alltid levere til fastsatt tid.
Med mye utgifter på bil og henger ønsker vi å utvide og
tilby flere tjenester. Til sommeren begynner vi også med
frakt av asfalt. Vi ønsker å følge markedet og utvikle oss
deretter avslutter Atle.

Royal Thermo AS | Åråsveien 42A | 2007 Kjeller | Telefon: 974 90 001 | atle@royal-thermo.no | www.royal-thermo.no

Sabel Ink Tattoo ble etablert i
desember 2011 av
Marius André Bjerke & Jørgen
Andresen.
Ofte er det tilfeldighetene som gjør at
ting er som de er og blir som de blir, og
det er helt klart tilfelle hva angår Sabel
Ink Tattoo.
Marius var og er en dreven businessmann og ønsket en «jobb gjort» og
ble anbefalt Jørgen som tattoo-artist
for oppdraget. Innen jobben var ferdig
var business-planene klare og 5 dager
senere var lokaler leid og samarbeidet
i gang.
I dag har gutta 5 selvstendig
næringsdrivende og høyt kvalifiserte
artister på sitt team, i ett «for seg
gjort» og sjarmerende lokale sentralt i
Lillestrøm.
Både Marius og Jørgen er ydmyke når
de sier at de er stolt av hva de har fått
til, og at svar på tiltale er at de i stor
grad har repeat-kunder og at de er ett
tattoo-studio for mannen i gata.

Sabel Ink Tattoo | Stillverksveien 18 | 2004 Lillestrøm | 98 99 76 20 | sabelink@hotmail.no
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SKILT OG REKLAME 20 ÅR PÅ KLØFTA
Firmaet Skilt og Reklame ble startet i 1995. Lokalet er fortsatt det
samme og det har blitt solgt skilt og reklame fra Kløfta i 20 år nå.
Firmaet eies av daglig leder Lene Cathrine Kjos og Sveinur Jakupsson. De er i dag
en solid aktør i markedet. Vi har tjenester som blant annet primære fasade skilt,
selvklebende folie, storformat print, bilfoliering og generell profilering fra liten til stor
skala.
Sveinur er utdannet grafisk designer og vi har generell god kompetanse innen
dette feltet. Vi produserer det meste selv og har alt av maskiner og utstyr til å lage
kvalitetsprodukter.
Våre produkter kan leveres over hele landet, men den største kundegruppen vår
holder primært til i Oslo og på Romerike.
Det er et spennende marked og det er utvikling i bransjen hver eneste dag. Vi er 4
ansatte med god kompetanse innen bransjen og vi ser alltid etter nye muligheter i
markedet. Vi følger derfor markedet og utviklingen nøye. - Det er jo alltid bruk for
oss sier Lene, det er alltid noen som trenger skilt eller reklame av et eller annet slag.

Per dags dato så er vi i prosessen med å lage et showroom hvor vi kan få vist frem
våre produkter, så det er en spennende tid fremover. Kunden er alltid i fokus og vi vil
alltid levere produkter i beste kvalitet avslutter Lene.

Temporent inngår i Nordic Modular Group, eid av
Inter IKEA Investments AB og Kungsleden AB
Temporent er en av Skandinavias største utleiere av midlertidige
modulbygg for kontor, skoler og barnehager og drives av
Regionsjef Kjell Sørli fra deres lokaler på Skedsmokorset.
«Temporent-lokaler» bygges kjapt og effektivt på kundens
eiendom og rigges ned når behovet ikke lenger er der. Kunden
kan derfor fortsette å drive virksomheten sin uten forstyrrelser
og Temporent tar hele ansvaret for etablering, vedlikehold,
service og avvikling.
Selskapet streber etter å være en foretrukken partner etter
hvert som behovet for lokaler varierer med opp- og/eller
nedgangstider.
Temporents moduler tåler røff bruk og er slitesterke. Temporent
ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling på lang sikt.
Med Temporents modulsystemer er valgfriheten stor.

Temporent AS | Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset
Telefon: 800 83676 | info@temporent.no | www.temporent.no
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STDahl ble stiftet i 1997 av Svein Tore Dahl
og ble i 2007 kjøpt av Roald Larsen som i dag
driver selskapet fra flotte lokaler i Drøbak.
Selskapet bærer i dag 5 årsverk og omsatte i 2014 for
8 millioner.
STDahl er en komplett total-leverandør innen fallsikring
og betjener kunder over hele landet. I tillegg til at dem
kjører kurs fra egne lokaler reiser de gjerne ut til deg for

å holde kurs og- eller utfører service. Alle sertifiseringer
er intakt og sikkerhet står i høysetet.
-

Generelle fallsikringskurs
Dokumenterte kurs
Klatrekurs
Siloheiskurs
Fasadeheiskurs

Instruktørene er godt utdannet og har solid trening
i fallsikring.

Samtlige av Larsen`s ansatte er brennende opptatt av
sikkerhet og forholder seg til norske myndigheter sine
strenge HMS-regler innen dette faget.
Selskapet har i dag en stabil kundemasse og har
leverer både mot energi/offshore-sektoren, mekanisk
og til forsvaret.
Der sikkerhet er ett behov – leverer STDahl AS.

STDahl AS | Dyrløkkveien 15 | 1448 Drøbak | Telefon: 64 93 99 50 | sikkerhet@stdahl.no | www.stdahl.no
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Pågens bakeri startet sin historie med
ekteparet Mathilda og Anders Påhlsson
med entusiasme og en ovn i Tallgatan i
Malmø i 1878. I dag er det 4 generasjon
som drifter Pågen med totalt 1400 ansatte
i Sveriges ledende bakebedrift.
Pågen Norge startet i 1970 med salg av kaker og brød.
I dag er de 16 ansatte fordelt på salg, administrasjon
og markedsføring. Det er viktig å levere gode og

sunne produkter sier daglig leder Gunnar Skyttern.
Våre brød produkter er sunt for kostholdet, uten
E-stoffer og kan spises til alle måltider. Det er bare
fantasien som stopper hva man kan lage og spise
med Pågen produkter. Vårt sortiment er bredt med
blant annet mange brødtyper, sandwichbrød, grovt
brød, Emma skorpor, og gifflar i ulike smaker.
Vårt mål er å tilføre det Norske markedet spennende
og gode produkter. I dag er Pågen-produktene i
butikker over hele landet. Pågen skal være det
naturlige valget for forbrukern.

Det er vanskelig å spå hva fremtiden vil bringe, men
vi jobber alltid med å bli bedre og tilføre det norske
markedet nye produkter, og det er mange muligheter
i Norge. Det er vekstmuligheter på alle fronter og vi vil
fortsette med å levere kvalitetsprodukter til markedet.
Vi ønsker selvsagt å ekspandere Pågen Norge videre
med gode, engasjerte, drivende mennesker og vårt
verdigrunnlag er at vi Baker med kjærlighet avslutter
Gunnar.

Pågen AS
Haavard Martinsensvei 19B
N-0978 Oslo
Telefon: 22 21 92 80
Fax: 22 21 92 81
www.pagen.no

Avsender:
POI Nordic AS
Ringvegen 23
2066 Jessheim
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