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Varierte

– Profileringsdesignmester Randi Helene Haugrim
hos Logotrykk i Vestby har mange og varierte oppdrag.
- Vi lager alt innen dekor. Nå ser vi også at flere og
flere bruker folie til interiør, også i stedet for
tapet. Tapetet kommer hvitt hit, så printer vi
det du vil ha, forklarer hun.

www.mesterbrev.no

oppdrag for
profileringsdesignmesteren
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NYHET!

2 eller 4 dører
Manuell eller automat
Differensialsperre
4x4 med lavserie
3,5 tonn hengervekt
9" informasjonsskjerm
ADAS: nivå 2 selvkjøring
Lavt utslipp og forbruk

HELT NYE ISUZU PICK-UP

LEASINGKAMPANJE

2.989,-

PR MND EKS MVA
Ekstremt høyt
utstyrsnivå

Sterke
spesifikasjoner

Klasseledende
sikkerhet

*4 dørs premium automat Black Edition. Prisen er også inkl. Vinterhjul. 3 års
leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 65.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr med Kr
95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

VELG MELLOM
Pick-UP

KONGEN AV PICK-UP HAR BLITT HELT NY!

Black Edition

OMFATTENDE UTSTYRSPAKKE
Adaptive cruise control, regnsensor, automatiske fjern og nærlys, BI-LED automatiske nær og fjernlys, elektronisk
differensialsperre, 9 tommers multimediaspiller med Apple CarPlay og Android, ryggekamera, 8-veis elektrisk setejustering, skinnratt, skinnseter m/ekstra komfort, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR),
intelligent fartsbegrenser (ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

Trooper
Magnum
Arctic Truck

•

FORHANDSSALGET HAR STARTET
Kjøp nå og sikre deg tidlig levering av helt nye Isuzu. Les mer på isuzu.no

Introduksjonspris fra 378.720,- eks mva.

Tøffest i klassen • isuzu.no
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Mange muligheter på «Min side»

ANNONSEKONTAKT:

PRISER

Spesialplassering 4 farger

Salgsfabrikken AS

1/1 side 29.750,-

2. omslag 31.750,-

Vidar Hovind

1/2 side stående 20.700,-

3. omslag 30.750,-

Telefon: 900 52 210

1/2 side liggende 20.700,-

Bakside 33.800,-

e-post: vidar@salgsfabrikken.no

1/4 side 15.500,-

2/1 side 47.750,-

1/8 side 9.100,-
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leder

MYE PÅ TRAPPENE I 2021
2020 går snart inn i historien og 2021 står
for tur. I året som har gått har vi bla. hatt
fokus på å forbedre tjenestene til dere
mestere. Min Side er et eksempel på dette.
Dette er en selvbetjeningsløsning som skal
forenkle og forbedre informasjonen mellom
dere og oss, bla. ved at dere selv kan opprette og endre firmatilknytninger, endre
adresse, se om dere har betalt årsavgiften osv.
En annen nyvinning er at mesterregisteret er åpnet for at de av dere som ikke
jobber i en mesterbedrift, men som ønsker
at det skal komme frem hvor dere jobber,
kan få lagt inn opplysninger om arbeidssted i registeret. Det kan nå søkes både på
person, mesterbedrift og mestere i andre
virksomheter. Dette er en god mulighet for
mesteren og arbeidsstedet til å få vist frem
at det er mesterkompetanse i bedriften, og
vil også vise at kompetansen er viktig i
mange typer bedrifter, både i offentlig og
privat sektor. Registrering av arbeidssted
gjøres på Min Side.

Vi har i 2020 også hatt markedskampanjer
både generelt og spesifikk med tanke på
å holde hjulene i gang for dere mestere.
Dette vil vi fortsette med i 2021.
Sammen med Nærings- og Fiskeri
departementet har Mesterbrevnemnda
satt i gang et stort og viktig arbeid med å
revidere mesterbrevloven med tilhørende
forskrifter. Dere kan lese mere om dette
lenger ut i bladet. Arbeidet er omfattende,
og vil pågå i hele 2021.
Til neste år vil vi lansere elektroniske
søknadsskjemaer til bruk for de som skal
søke om mesterbrev. I første omgang vil
søknadsskjemaene kunne brukes av de
som søker mesterbrev med bakgrunn i
mesterutdanningen, har fått fritak for
mesterutdanningen eller skal søke med
bakgrunn i andre godkjente utdanninger.
Etter hvert vil vi introdusere elektroniske
søknadsskjemaer også for de som søker
mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse
eller en utenlandsk mesterkvalifikasjon.

Når du leser denne utgaven av bladet
Mestern, så har vi allerede startet opp et
arbeid for å gi bladet en ansiktsløftning.
Vi kommer til å sende dere en spørre
undersøkelse, for å finne ut hva dere
ønsker å lese om i bladet, og vil også
stille noen spørsmål som gjelder de andre
kanalene vi kommuniserer med dere i.
Vi håper på god respons på spørreundersøkelsen – for å kunne innrette kommunikasjonen vår slik at den blir mest mulig
treffsikker er det er viktig for oss med
tilbakemelding fra dere.
Vi vil avslutte med å ønske dere en
fredfylt jul og et innholdsrikt nytt år
– og oppfordrer dere til fortsatt holde
dere orientert om hva vi vi jobber med,
ved å lese Mestern og følge med på både
facebook- og hjemmesiden vår.

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
roger@mesterbrev.no

Viktig informasjon legges
først ut på
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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TRANSIT
CONNECT PROFF+

VÅR BESTSELGER. ALLTID PÅ
LAGER. NÅ TIL KAMPANJEPRIS!

ENDELIG TILGJENGELIG MED QUAIFE GRIP CONTROL
– FOR ØKT FREMKOMMELIGHET
MÅNEDSLEIE MED 0,99% RENTE KUN 1 390,-

Pris eks MVA levert Ski. CO2 109g/km, bl. forbruk 0,41l/mil. Utelukker enkelte andre rabatter og gjelder kontrakter signert tom. 31.12.20. Startleie: kr
50.000,-. Månedsleie: kr 1.390,-. Termingebyr 95,- og etabl.gebyr: 4.790,- kommer i tillegg. Avtaletid: 3 år, kjørelengde 45000 km. Finansiering i Ford
Credit. Alle priser er ekskl. mva. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende.

HAR MESTERBREV
– FÅR IKKE STUDERE
Han har to mesterbrev, 33 års praksis og til og med fire år som ordfører i Vadsø.
Men det er ikke nok: Hans-Jacob Bønå er ikke kvalifisert for å studere prosjektledelse.
AV GEORG MATHISEN

Han har mesterbrev, men får ikke slippe inn på studiet i prosjektledelse.

– Jeg kan ikke krype til jeg er 67 år. Det vil
ikke knærne mine tåle, sier Hans-Jacob
Bønå.
Da velgerne sendte maler- og byggtapetsermesteren ut av ordførerkontoret i Vadsø i
fjor etter fire år, begynte han for seg selv.
Det gamle firmaet hadde han solgt – det
ble for komplisert å eie og lede det samtidig
som han var ordfører.
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Vil spare knærne
Neste planlagte karriereskritt bygger
på tilbakemeldinger fra helt andre enn
velgerne:
– Når du har lagt gulvbelegg, avrettet gulv,
lagt fliser og ligget på knærne i 30 år med
den her kroppsfasongen og den her kroppsvekta, da får du ikke god tilbakemelding
fra knærne, sier han.

Siden 50-åringen ikke regner med at
knærne holder til pensjonsalder, så satset
han på ny kompetanse. Men han får ikke lov
til hverken å bli takstmann eller å studere
prosjektledelse.
– En 18-åring som har gått tre år på videregående og så vidt klart å kreke seg ut med
en toer i avgangskarakter, er bedre kvalifisert enn en som har vært næringsdrivende

«DU FÅR INNTRYKK AV AT DET FINNES TO TYPER MESTERE
– DE OVER OG DE UNDER STREKEN.
NORSK TAKST MENER AT EN TØMRER-, BYGG- ELLER
MURMESTER ER BEDRE RUSTET TIL Å SETTE SEG INN
I MALERFAGET ENN EN MALERMESTER ER TIL
Å SETTE SEG INN I BYGG- OG MURFAGENE»
HANS-JACOB BØNÅ

Hans-Jacob Bønå har eiendom på kaia i
Vadsø og planer om å bygge ut videre.

i 20 år og hatt lederposisjoner hele tiden.
Jeg ble henvist til å ta opp fag fra videre
gående før jeg kan søke prosjektledelse,
sier han.

Før reformen
Bønå søkte nemlig på et studium i prosjektledelse i Alta, i regi av Universitetet i Tromsø.
Der kom han ikke inn. Da måtte han ha hatt
norsk og engelsk fra videregående skole tilbake på 1980-tallet.
– Universitetet krever at jeg skal ha bestått
engelsk vg1 og norsk vg2 i henhold til reform
94. Den trådte i kraft i 1997. Jeg gikk ut av
grunnskolen i 1986. Dette henger ikke helt
sammen, og det henger heller ikke sammen
med de flotte festtalene som flere ministre
har fremført gjennom mange år om etterog videreutdanning, sier han og snakker ikke
bare på egne vegne. – Resultatet er at AS
Norge får en større uføretrygdregning.
Den som er over 25 år, kan komme inn på
universitetet på grunn av realkompetanse.
Bønå mener at erfaringen som leder både
av en mesterbedrift med opptil 18 årsverk
og av en fylkeshovedstad med over 6000
innbyggere, burde vise at han har real
kompetansen som skal til for å få studere
prosjektledelse.

Mesterbrevene er godt synlige på arbeidsbilen til Hans-Jacob Bønå.

ikke kommentere enkeltsaker. – Real
kompetansevurderinger skal gjøres for
personer som ikke har generell studie
kompetanse. Så er det opp til institusjonene
selv å fastsette regelverk. Vi har sagt at vi
krever fem års yrkespraksis. I tillegg er det
opp til hvert enkelt studieprogram å fastsette eventuelle spesifikke krav, sier hun.
Mæhlum er med på at et mesterbrev vil
kunne være med i vurderingen, men det gir
ikke generell studiekompetanse. NRK har
også tatt opp saken med forsknings- og
høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
Han kommenterer at det er studiestedene
som avgjør, men at det alltid er mulighet til
å klage hvis man er uenig.

mann. Den som søker, må være byggmester,
tømrermester eller murmester – eller ha
andre kvalifikasjoner enn mesterbrev.
– Du får inntrykk av at det finnes to typer
mestere – de over og de under streken.
Norsk Takst mener at en tømrer-, bygg- eller
murmester er bedre rustet til å sette seg inn
i malerfaget enn en malermester er til å
sette seg inn i bygg- og murfagene, sier han.
– Maleren egner seg visst ikke til å taksere
andre fag, mens andre faggrener egner seg
til å taksere maleren. Jeg har vandret på en
rekke byggeplasser og tatt byggmesteren i
skole på konstruksjoner. Det er nettopp
maleren og gulvleggeren som får i fanget
alle de problemene som de gruppene etterlater seg, sier Hans-Jacob Bønå. ■ ■ ■

Ikke takstmann, heller
Krever fem år
Det mener ikke Universitetet i Tromsø. Opptaksleder May-Liss Hestnes Mæhlum kan

Hans-Jacob Bønå reagerer også på at mesterbrev som maler eller byggtapetserer ikke er
godt nok til å kunne sertifiseres som takst-
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FRA MESTERBREV TIL

AKADEMISK GRAD
Høyskolen for yrkesfag satser på å tilby mesteren en akademisk grad.
Kompetanse handler ikke om å huske det som står i bøkene, men om å forstå det
du driver med, sier studieleder Grete Haaland.
AV GEORG MATHISEN

– Du kan si at du ikke trenger disse akademiske gradene. Men så lenge kommuner og
fylkeskommuner – de som forvalter midlene
– søker etter dem, må vi sørge for at fagfolk
får akademiske grader, sier Grete Haaland.

Byggeplassledelse
Hun er damefrisørmester, professor og
studieleder ved Høyskolen for yrkesfag
(Høfy). Akkurat nå er den ferske høyskolen
på Gjøvik i full gang med å utdanne det første
kullet som tar en bachelorgrad i byggeplassledelse. Hit kommer studentene med praksis
fra byggenæringen, gjerne et mesterbrev
eller en fagskoleutdanning, for å ta en akademisk grad med vekt på praktisk arbeid.
Haaland kom til Høfy fra Oslomet, der hun
var studieleder på Nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag. Hun er håndverks
mesteren midt blant alle akademikerne.
I den rollen merker hun at mye i samfunnet
er lagt opp for akademikeren.

– Ikke greie på yrkesfag
– De som bestemmer, har ikke noe greie
på yrkesfag. Det kan være skummelt. Høy
skolen her er kjempeviktig for å bidra til at
folk får formalisert kompetansen de har
og så kan ta en bachelor eller en master,
sier hun.
En annen viktig grunn til at et slikt tilbud
er nyttig, er at mange må gi seg i faget sitt.
Mye fagarbeid er fysisk krevende. Da er det
viktig å ha en mulighet til å utdanne seg
videre og gjøre det ut fra den kompetansen
du allerede har.
Når Haaland hører historier om erfarne
mestere som ikke slipper inn og får videreutdanne seg, innrømmer hun at hun får
vondt i magen.

Realkompetanse
– Vi kommer til å gjøre en kjempejobb
med å vurdere realkompetanse og få satt

8

MESTERN 4 • 2020

Grete Haaland vil fylle forelesningssalen med folk som har mesterbrev og annen fag
kompetanse fra håndverk og praktisk arbeid.

det ordentlig i system. Yrkesfag er anner
ledes. Vi kan si hva vi vil, men fagfolk
utvikler kompetanse på veldig mange
forskjellige måter. Det er dette man ikke
klarer å ta vare på i akademia, mener hun.
Det var byggfagene som var det første
tilbudet til Høfy. Nå har høyskolen søknader
inne om å få utvide med fem nye tilbud.
Bærekraftig utvikling i yrkesfag, vann og
avløp, eiendomsforvaltning og -utvikling,
ledelse av tekniske og bærekraftige
bygningsinstallasjoner – og eiendomstakst.
I tillegg til nye bachelorstudier er det også
flere ting på gang innenfor etterutdanning
og videreutdanning.

Knyttet til arbeidsplassen
– Utdanningene her er arbeidsplassbaserte.
Teori og praksis er knyttet tett sammen. Du
må utvikle kompetanse og teoretisk forståelse gjennom praksis. Det handler ikke om
å huske det som står i bøkene, men om å
forstå det man driver med. Det er en vesentlig forskjell sammenlignet med veldig mange
ordinære studier. På en skriftlig eksamen
kan du ikke få vist kompetanse – du kan
få vist kunnskap, ifølge studielederen.
Tidligere har hun arbeidet med å utdanne
yrkesfaglærere. – Jeg har veldig god erfaring
med at de gjør det i praksis det vi belyser i
studiet, tester ut ulike metoder og utvikler

HØYSKOLEN HER ER
KJEMPEVIKTIG FOR Å
BIDRA TIL AT FOLK FÅR
FORMALISERT KOMPETANSEN
DE HAR OG SÅ KAN
TA EN BACHELOR ELLER
EN MASTER
GRETE HAALAND

Den ferske Høyskolen for yrkesfag ligger sammen med fagskolen på Gjøvik.

Studielederen på Høfy er både mester og
professor. Hun får vondt i magen av h
 istorier
om erfarne mestere som ikke slipper inn
og får utdanne seg videre.

forståelse gjennom praksis. Mange har hatt
lærlinger, måttet endret praksis og forholde
seg til nye verktøy og regler. Vi undervurderer
den kompetansen som fagfolk utvikler gjennom arbeidslivet, mener hun.

Bachelorstudiene på Høfy er tre år, og det
er en fordel å jobbe under utdanningen slik
at arbeidsplassen brukes som et sted å lære.
– Du jobber med studiet de dagene du er
på jobb, også. Du utvikler ny forståelse
gjennom den utprøvingen i praksis, forklarer
Haaland.

Utvider raskt
Høfy vil utvide tilbudet så fort som mulig
og gi et et bredere tilbud som gir fagfolk
akademisk kompetanse. Starte opp flere
studier og etter hvert få akkreditering som
en institusjon og bli en statlig høyskole.
Det var fylkeskommunene Østfold, Vestfold,
Telemark, Buskerud, Akershus og Oppland
som startet høyskolen, og det er etterfølg

erne – altså dagens fylkeskommuner – som
står som eiere nå.
De første studentene er ferdige med
bachelorgraden i byggeplassledelse til neste
jul. Høfy har voksne studenter, fra tjueårene
og oppover, og Grete Haaland har ikke inntrykk av at de studerer fordi de vil skaffe
seg nye jobber i akademia:
– Noen vil videreutvikle seg i den bedriften
de er, noen er på jakt etter jobber som
mellomledere, og jeg håper jo at noen
skal bli gode yrkesfaglærere etter hvert,
sier hun. ■ ■ ■

MESTERLIG

AVFALLSHÅNDTERING

FOR ALLE MESTERE!
RAGNSELLS.NO - TELEFON 22 800 800
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KUNDER KREVER ELVAREBIL

ENOVA GIR STØTTE
Den er i «pizzabilstørrelse» og kan ikke ta med seg de tyngste
lassene på langtur. – Men kundene krever det, sier murmester
Olav Sneve om firmaets nye elvarebil.
AV GEORG MATHISEN

Enovas-direktør Tonje Foss forteller
om litt endringer fra nyttår, men
at ordningen med tilskudd til
elvarebil fortsetter. (Foto: Enova)

Bevisste kunder stiller klare miljøkrav. På spiserommet til Murmestrene Kammen & Sneve
på Sluppen i Trondheim står Miljøfyrtårnskiltet godt synlig. Det er godt å ha, men
det er ikke alltid godt nok.

Kundekrav
– Det er ikke støtten fra Enova som er utslagsgivende for at du kjøper elvarebil. For oss
var det et must på grunn av kontraktene.
Kommunen krever det. Det er fokus på miljø
på rammeavtaler. Vi så at vi måtte ha elbil
for å oppfylle kravene, sier daglig leder
Olav Sneve.
– Vi ser at dette kommer i flere kontrakter.
De vekter miljø, og elbil er virkelig «tommel
opp». I rammeavtalen med kommunen betyr
miljø ti prosent. Da gikk vi til innkjøp av elbil,
forteller han.

Støtte fortsetter
Det er støtte å hente, også, til elvarebil.
Da strategidirektør Tonje Foss i Enova skrev
kronikk i Adresseavisen i sommer om
koronakrise og omstilling, fortalte hun om
de komplekse teknologiprosjektene på den
ene siden, men også om elvarebilene til
Malermester Sture Brækstad og Murmestrene
Kammen & Sneve som eksempel på de
mindre og enklere tiltakene som fikk støtte.
Når Mestern går i trykken, viser telleren
på Enovas nettside at 11 877 varebiler har
fått støtte fra Enova så langt. – Ordningen
blir litt modifisert fra nyttår, for vi må passe
på at vi gir rettferdig støtte. Men den fortsetter, understreker Tonje Foss.
Enova gir fra 15 000 til 50 000 kroner i
støtte til elvarebil, og 5000 kroner i tillegg
til lader. Da er det et krav at du søker om
støtte før du bestiller bilen.

Mindre rekkevidde
Lasse Rygh Larsen er mureren som bruker
elbilen til Kammen & Sneve. – Den er god å
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Lasse Rygh Larsen (til venstre) og Olav Sneve er fornøyde med den første elbilen til firmaet.

– Lasse driver mye med peiser og pipe
rehabilitering. Det passer bilen godt til, for
dette er jo «pizzabilstørrelse», sier Sneve.

Større modell

Murmestrene Kammen & Sneve er miljøfyrtårn, men det må til mer for den som skal nå
opp med miljøargumentet i offentlige anbud.

kjøre, og den passer veldig bra for sånn type
jobber som vi holder på med. Småtteri hjem
til folk, og ikke så mange langturer. Den er
veldig fin i tettbygde strøk. Jeg merker at
rekkevidden er mye mindre, men det er
jeg blitt vant til, sier han.

Mesteren selv, derimot, trodde det var
noe galt første gang han tråkket på gassen
på elvarebilen. – Det skjedde ingenting, og
jeg hadde følelsen av at jeg tråkket pedalen
gjennom gulvet. Det viste seg at jeg kjørte
på «eco», smiler han.

– Det blir ikke mange kilo bak i lasterommet
med den jobbingen. Teoretisk vil jeg tro at
alle kunne bruke elbil. Men da måtte vi hatt
litt større modell, for denne blir litt kort hvis
vi skal ha med armeringsjern og mye flis
eller lim, ifølge Larsen.
Foreløpig synes Sneve at elvarebilene
har litt for dårlig rekkevidde. – Men vi har
vurdert å kjøpe inn flere. Vi prøver å skifte
ut bilene med jevne mellomrom og har en
ganske bra, ny bilpark. Det er et signal vi gir
kundene. Vi jobber mye på privatmarkedet,
og da er det greit å ha servicebiler som ser
greie ut.
I bilene er det mest håndverktøy. Det som
er tungt, lastes opp på lageret og kjøres ut
om morgenen.
Kommunen er en stor kunde for Mur
mestrene Kammen & Sneve. NTNU har
firmaet også avtale med, og det er mye
arbeid på Vitenskapsmuseet, som er en
del av universitetet. Dessuten arbeider
murmesterbedriften mye for St. Olavs
Hospital. ■ ■ ■

ELVAREBILSTØTTE:

NY ORDNING OG NYE SATSER
Tenker du på å anskaffe deg elektrisk varebil? Da må du få med deg den nye ordningen og de nye
satsene for støtte til anskaffelse av elektrisk varebil for firmaer som trådte i kraft 23. november.
Her er noe av det mest sentrale i endringen:
• Forhandler søker på vegne av bilkjøperen. Kunden søker ikke selv.
• Det må søkes om støtte før kjøpekontrakten signeres.
• Det tar få minutter å søke. Søknadsbehandlingen er automatisk, og man får svar tilnærmet umiddelbart.
•S
 tøtten skal gå til den virksomheten skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret.
Kunder som skal lease bil, kan derfor ikke få støtte til kjøpet (men det kan naturligvis leasingselskapet).

•B
 edrifter som er i økonomiske vanskeligheter kan ikke motta statsstøtte.
Kunder som ikke kvalifiserer for støtte, kan du eventuelt pense over på leasing.
•S
 tøttesatsene er tilpasset den enkelte bilmodell og tar utgangspunkt i bilens listepris sammenlignet
med prisen på en tilsvarende fossil varebil. Ikke alle elvarebiler kvalifiserer dermed for støtte. Satsene
oppdateres automatisk daglig, og kunden kan sjekke oppdaterte støttesatser på enova.no/elvarebil.
• Bilen må være registrert i Kjøretøyregisteret senest 9 måneder etter at tilsagn om støtte er gitt.
•B
 ilkjøperen må selv (via BankID) bekrefte innholdet i søknaden og kriteriene for tilsagnet,
og er den som er ansvarlig for at opplysningene som sendes inn til Enova er korrekte.
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MURMESTER FIKK
TIL LANDETS ENESTE

STUDIETILBUD
Murmester Borgar Løberg fikk til
et nytt studium i mur og betong
på Notodden. Selv har han brakt
en av de første arbeiderboligene i
verdensarvbyen tilbake til fordums
prakt.
AV GEORG MATHISEN

– Fagskolekompetansen er et viktig løft
for bransjen vår. Vi har kommet langt med
bakgrunn i verdensarv og engasjement,
sier Løberg.
Han er faglig ansvarlig for Flis og Mur
mester på Notodden. Der begynte han for
sju år siden å arbeide med å prøve å få til
et nasjonalt senter for antikvarisk mur- og
betongrehabilitering. Fra nyttår blir det
nytt studium.
– Det gamle senteret som murbransjen
hadde i Norge, ble lagt ned, til stor irritasjon
fra hele bransjen. Det var vilje til å få til noe
nytt, og sakte, men sikkert ble også
Notodden og Rjukan verdensarvsted, sier
han. I forvaltningsplanen for verdensarven
var det planer om et bygningsvernsenter.

– Den er en perle! sier Borgar Løberg om
arbeiderboligen, som trolig er fra 1900.
(Foto: Ruslan Birna)

«FAGSKOLEKOMPETANSEN
ER ET VIKTIG LØFT FOR
BRANSJEN VÅR»
BORGAR LØBERG

Vernede konstruksjoner

Kjellerlem hører med på et hus fra 1900.
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Utsikt til vann gir en bolig ekstra verdi.
Arbeiderboligen har Tinnelva rett utenfor.

– Riksantikvaren kom med sterke signaler til
bransjen om at man minimum burde ha fagskoleutdannelse innenfor antikvarisk mur- og
betongrehabilitering for å kunne utføre arbeid
på fredede bygninger. Det fantes ikke noe
slikt i Norge, ergo satte vi i gang prosessen
med å etablere det, forteller Borgar Løberg.

DET VIKTIGSTE
MILJØBIDRAGET TIL NORSK
BYGGE- OG ANLEGGS
BRANSJEN ER Å TA
VARE PÅ DET SOM
ALLEREDE ER BYGD!
BORGAR LØBERG

Løberg roser fylkeskommunen for
god hjelp – her er antikvar Anund
Grini på befaring på byggeplassen.
(Foto: Ruslan Birna)

Ny takrenne
i sink. (Foto:
Ruslan Birna)

Murmesteren sørget for ny pipe med ku og
krans. (Foto: Ruslan Birna)

Resultatet ble et studium i rehabilitering
av vernede konstruksjoner i betong, mur
og puss. – Jeg var med på å lage litt studieplaner og sånne ting, men akademia har
overtatt. Det skal begynne ved årsskiftet,
et studium med 30 studiepoeng, men jeg
synes markedsføringen har vært ualminnelig
svak, innrømmer han.

Dørbladet kombinerer også gammelt utvendig og nytt innvendig,
viser Borgar Løberg.

Løberg håper at murmesteren, bedrifts
lederen, gårdeieren og eiendomsforvalteren
vil være interessert i studiet. – Knyttet til
det grønne skiftet vet vi at det blir langt
sterkere fokus på rehabilitering, sier han.
– Det viktigste miljøbidraget til norsk byggeog anleggsbransje er å ta vare på det som
allerede er bygd!

Arbeiderbolig
Selv har Løberg sammen med kompanjong
og daglig leder Ruslan Birna gjort sitt for å
ta vare på en av Notoddens perler. En av
byens aller første arbeiderboliger sto og
forfalt, og alle de andre boligene i nabolaget
var bygd på eller forandret opp
gjennom årene.
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Opprinnelig var det bolig for to familier
i huset. Ordensreglene henger på
veggen ennå.

Utvendig er den fredet, men innvendig er den blitt topp moderne.
Borgar Løberg har restaurert den
gamle arbeiderboligen så flott at
han endte med å kjøpe den selv.

Ruslan Birna kom til Norge fra
Moldova for 16 år siden. Siden
har mange flere murere fulgt
ham til Notodden. Moldova har
rike tradisjoner med mur og
rehabiliteringsprosjekter.

– Jeg gikk forbi med kona nesten hver
dag, og vi snakket om at «tenk om vi hadde
hatt råd til å kjøpe det huset her», forteller
Birna.

Fylkesstøttet
Da det dukket opp for salg, slo murmesterbedriften til. – Vi laget et budsjett på 1,2
millioner for utvendig rehabilitering. Så
søkte vi om støtte. Vi hadde håpet å få
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150 000 kroner, og så fikk vi 600 000. Da
kunne vi senke skuldrene og vite at her
kunne vi gjøre ting helt ordentlig og faglig
tilfredsstillende, sier Løberg, som roser
fylkeskommunen for det gode samarbeidet.
Nå er store deler av huset plukket fra
hverandre og satt sammen igjen. Hver eneste
takstein er vasket ned, pipe med ku og krans
er på plass, fasaden er malt med linolje.
– Ikke et eneste bord på fasaden ble byttet

ut, og den har stått der i 120 år, under
streker han.
Innvendig ble alt revet og bygd opp igjen i
en blanding av det originale og en moderne
stil. Så bra ble det at mesteren flyttet inn
selv: Nå har Borgar Løberg kjøpt den gamle
arbeiderboligen. ■ ■ ■

En av bransjens enkleste
fakturaløsninger!
Bli bedriftskunde på bedrift.biltema.no!

Social icon

Square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Følg oss
@biltemano

www.biltema.no
22 22 20 22

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

FØRSTE MESTER

I PROFILERINGSDESIGN
Randi Helene Haugrim er Norges
første profileringsdesignmester. –
Det er gøy når jeg ser ting ute og
kan tenke at «den der har vi lagd»,
sier hun.
AV GEORG MATHISEN

– Det er litt kult å kunne si at jeg er den
første i faget, sier hun selv. 27-åringen
fra Rakkestad hadde slett ikke veien mot
mesterbrev staket ut. Ikke er hun arvelig
belastet, heller – ingen av foreldrene har
mesterbrev.

Prosjektleder
– Det var pappa som begynte å nevne det
litt. Så fulgte jeg egentlig bare med i mediene
på når det var mulig å gå opp, sier hun.
Randi Helene Haugrim er prosjektleder
hos Logotrykk på Vestby. – Det er flere i
bransjen som er mestere, men i andre fag.
Faget profileringsdesign er relativt nytt. Jeg
har vært her siden 2011 og fikk fagbrev i
2013, forteller hun.
Da hun ble lei pendlingen og det var på
tide å flytte ut av pikerommet, flyttet hun til
Vestby. Nå har hun jobben i gangavstand.

Avstandsmerking
Logotrykk lager alt innenfor dekor – ikke
minst bildekor og skilter. Kundene kommer
fra hele landet. I år ble tilværelsen snudd på
hodet for mange av dem.
For Logotrykk har det betydd noen
endringer, men også et helt nytt marked.
Overalt er det kommet opp informasjon om
å holde avstand, og Follo-bedriften kan
levere alt fra klistremerker på gulvet til
fysiske skillevegger – akrylplater som
brukes som skjold mot smitte.
– Vi har «hold avstand»-merker som
smitteplater, både takhengt og til å stå på
bordet. Det har vi levert masse av. Det
finnes også antibakteriell folie. Den fjerner
ikke bakterier, men bakterier gror ikke på
den. Det har vært litt av en hit i disse tider,
og den kan monteres overalt. Det meste nye
som har skjedd nå, er smitteting. Vi hadde jo
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Profileringsdesignmesteren arbeider med alle slags materialer. Bildet hun holder, er trykt
på kobber.

Norges eneste mesterbrev
i profileringsdesign har fått
plass på kontoret.

Isopor skjæres ut på maskin til riktig form.
Folien kommer i alle farger
– og også i miljøvennlige og
antibakterielle varianter.
Randi Helene Haugrim og kollegene hjelper kundene med å
vise vei til riktig sted, blant annet i butikkene.
ikke trodd for et par års tid siden at det
skulle være nisjen, sier Haugrim.

Miljøbevisste
Hun ser ellers at kundene er blitt mer miljøbevisste. Flere vil ha budskapene sine på
miljøvennlige plater og miljøvennlige folier.
Parallelt med det er naturmaterialer kommet
mer tilbake. Treverk er for eksempel blitt
veldig populært.
– Flere og flere bruker folie til interiør,
også i stedet for å kjøpe tapet på butikken.
Tapetet kommer hvitt hit, så printer vi det
du vil ha, forklarer hun. Firmaet har ikke
noe ferdigtrykt på lager – her blir alt
laget på bestilling slik som kunden vil
ha det.

På mange av oppdragene er Logotrykk
underleverandør. Det betyr at selv om de
lager alt for å markedsføre kundene sine, så
er de forsiktige med å skryte for mye av seg
selv og jobbene de har gjort. Men de nye
NMBU-bygningene på Ås, spisestedene på
Gardermoen og topprestauranten Maaemo
er blant dem som har skilter fra Vestby.

Inn på kontor
Profileringsdesignmesteren selv skulle
egentlig over i 100 prosent kontorjobb i
vår. Så kom koronaen, og dermed har hun
stilt opp i produksjonen litt lenger enn planlagt. Nå har hun ansvaret for å bestille varer
og prise jobber. Samtidig kan hun litt om
nesten alt som skjer i bedriften, så hun

 jelper til der det trengs. Man blir jo litt
h
potet, som hun sier.
– Drømmeoppdraget er kanskje en av de
litt større tingene. Det er fint å få oppdrag
fra maleren her nede, men det er enda
kulere hvis det er en stor kjede som er over
hele landet, smiler hun.
Mesteropplæringen var interessant i et
fag der det ikke fantes en mester fra før.
– Det første året er grunnleggende for alle.
Der var jeg i klasse sammen med tømrere,
og det funket fint. Det andre året den
gangen var nettbasert. Jeg merket at det
var nytt, for hvis jeg spurte om noe, hadde
de ikke konkret svar, forteller Randi Helene
Haugrim. ■ ■ ■
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MATSKATTER
I FRISK FJELLUFT
Frisk fjelluft og tradisjonell røykestoge blir til gode kjøttprodukter øverst i Setesdal.
Nå er pølsemakermester Rolf Arne Haugen ferdig med 14 tonn pinnekjøtt til jul.
AV GEORG MATHISEN

– Det er rene produkter med lite
tilsetningsstoffer i, så alle kan
spise dem, sier Haugen. Han
driver Fjellgarden Hovden. Øverst
i Setesdal lager han pinnekjøtt
og pålegg, men også spekemat
og pølse, av lokale råvarer.
Meny-kjeden selger det meste
av pinnekjøttet hans og har
utnevnt Hovden-produktene
til Matskatt fra Agder.

Gull
Så er de da også prisbelønt
både for innhold og innpakning.
– Jeg har vunnet gull i NM med
både sylte og pinnekjøtt. Det
borger vel for at jeg gjør noe
riktig, mener pølsemakermest
eren. Emballasjen, den fikk gullmedalje i Visuelt-konkurransen
da den var ny i 2015.
Haugen kommer fra Dale i
Sunnfjord. Han begynte i lære
hos Ringøen i Kristiansand i
1977, tok mesterbrevet midt på
1980-tallet og kom til Hovden
i 2011. For fire år siden tok han
og kona over slakteridelen av
Fjellgarden Hovden.
Kona har gått tilbake til jobben
på sykehjemmet i bygda. – Vi
startet dette sammen. Men så
lenge ekteskapet skulle fungere,
er nok det bedre, spøker han.
– Hun har fremdeles kontor her
og gjør alt det merkantile.
– Vi markedsfører oss under
Hovden-navnet. I hele Bykle
kommune er det 965 innbyggere,
og 4–500 av dem bor her. Om
vinteren er det vel 25 000 besøkende her oppe til jul, i vinter
ferien og til påske, sier Haugen.
Hovden er godt kjent og et
sterkt merkenavn.
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Setesdalskorven og de andre produktene selges i prisbelønt emballasje med Hovden-navnet.

14 tonn til jul

Vilt og pålegg

– Jeg produserer cirka 14 tonn
pinnekjøtt. Det går bare til Meny,
i tillegg til at de to butikkene på
Hovden selger det. Alt det andre
jeg lager, går til alle kjedene,
sier han og roser distribusjonen
gjennom Godt Lokalt:
– De gjør en god jobb for oss
småprodusenter. Både kona og
jeg har masse kontakter i butikkene, og det var en lettere måte
å komme inn på til å begynne
med. Men butikkene vil ikke ha
mye besøk, så vi må gå via Godt
Lokalt. Kjedene er blitt veldig
flinke på lokalmat, men jeg
hadde ikke klart meg uten
Spesialgrossisten og Godt
Lokalt.

I tillegg til lokale lam skjærer
Haugen mye elg og hjort. Så har
han vanligvis fem forskjellige
påleggssorter – litt flere til jul.
Pølse og spekemat er det blitt
mindre av.
For å komme dit, er det blit
litt prøving og feiling. – Vi tok
over 1. september 2016. 17 og
18 var katastrofalt dårlige år. Vi
satset på masse reinsdyr som
vi ikke klarte å få penger ut av.
2019 gikk greit, og 2020 ser
enda bedre ut. Men det blir
mange timer, innrømmer
mesteren.
Han har med seg to ansatte
de tre månedene før jul. Ellers
er han alene, men med litt inn-

leid hjelp når han har behov.
Omsetningen ligger rundt seks
millioner kroner. – Jeg kommer
aldri til å bli millionær på dette.
Det viktigste er at jeg trives med
det jeg holder på med, sier han.

Håndarbeid
– Jeg er nøye på det jeg lager.
Dette er ikke noen fabrikk.
Det meste er håndarbeid.
Pinnekjøttet mitt blir ikke fryst.
Det henger til det er ferdig
– minimum seks uker for å
modne seg og få god smak,
forteller Haugen.
Målet hans er å ta ut en grei
lønn og ha igjen litt penger til
å investere og drive en sunn
bedrift. Det er mange små

Haugen skjærer også ned lokal elg.

Rolf Arne Haugen er klar med pinnekjøttet fra øverst i Setesdal.

Mesterringen
Mesterringen
Mestermerker
– Jeg har lyst til å bo her. Når
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produsenter som lager mye god
mat, men det krever kapital å ta
skrittet fra å stå hjemme på
kjøkkenet til å si opp jobben og
satse på matproduksjonen.
– En snekker og en rørlegger
trenger hammer og tang. Vi
trenger godkjente lokaler som
koster masse penger. Nå må vi
kanskje ha nytt røykspap. Det er
en halv million kroner, sier han.

john@espeland.no

john@espeland.no
www.espeland.no

Art.nr. 9809

Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitetsprodukter.
ble største
designet produsenter
av Sigmund Espeland
i 1988. i gull og
Sigmund Espeland
AS erMesterringen
en av Norges
av smykkevarer

sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitetsprodukter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.
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HAR ORDEN PÅ

ORDENENE

Det er kongen som tildeler en orden, men det er June Rasch-Olsen som lager den.
– Jeg tror ikke vi ville overlevd hvis vi ikke hadde hatt medaljene, sier gullsmedmesteren.
AV GEORG MATHISEN

Da faren Ole Petter (nå 76 år) tok over det
tradisjonsrike firmaet etter Finn Jensen i
1976, lurte han nemlig på om han skulle
slutte med medaljer og bare produsere
smykker. – Det er bra han ikke gjorde det,
smiler dagens sjef i Opro.

Halvparten medaljer
– For 15 år siden sto medaljene for 80 prosent av produksjonen vår. Nå tenker jeg det
er fifty-fifty. Men medaljene er fast arbeid.
Kundene skal ha dem år etter år. Smykker
er det mer opp og ned med, mens hederstegnene alltid er der.
Riktignok kan det gå lenge mellom hver
gang June Rasch-Olsen lager ett bestemt
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hederstegn. – Vi har gamle arkiver, og der kan
vi godt finne ut at «forrige gang vi leverte, var
i 1983». Det er fryktelig mye gamle ting som
kundene bestiller opp for flere år, forteller hun.
Hvis kunden har bestilt en æresmedlemsmedalje, en kommune-pin eller et tegn på
25 års tjeneste gjennom en gullsmed som har
gått av med pensjon, så er også de gamle
arkivene gode å ha. – Selv om gullsmedene
legger ned, klarer likevel de som har hatt
medaljene sine gjennom dem, å finne frem
sammen med oss, forteller June Rasch-Olsen.

Psykologistudent
Selv studerte hun psykologi da faren trengte
hjelp med litt papirarbeid.

– Da jeg var bitte liten, skulle jeg bli gull
smed. Men jeg begynte på psykologistudiet.
Jeg føler ikke at jeg bommet med det.
Psykologi kan brukes i alt, smiler hun.
Hun ble altså gullsmed likevel.
– Mesterbrevet fikk jeg beskjed om å ta av
pappa. Det var viktig å ha. Nå føler jeg at
det er gått litt ut, dessverre – de prøver å
dytte mest mulig av det du lærer i mesterbrevutdanningen, inn i skolen. Det synes jeg
ikke noe om. Hvis du skal starte for deg selv
som gullsmed, burde du ha mesterbrevet,
og det er noe du tenker på etter at du er
ferdig på skolen, sier hun.
Hun arbeidet samtidig med at hun tok
det og lærte mye av både jobben og kollokvie-

June Rasch-Olsen synes det er kjempegøy
når hun kan sette seg ned og emaljere selv,
men det har hun sjelden tid til.

Arbeidet krever tid
og kontroll på detaljene.

gruppene. – I tillegg var jeg høygravid og
hadde eksamen en måned før jeg skulle føde.
Det funket greit. Jeg fikk en time ekstra,
smiler Rasch-Olsen.

Gammelt og moderne
På verkstedet i en toppetasje med utsikt
over Storgata i Oslo er det som å gå femti år
tilbake i tid. Verktøyet og arbeidsbenkene er
de samme, gamle. Hvis noe må byttes ut, lager
Ole Petter Rasch-Olsen nytt verktøy selv.

Samtidig tenkes
det bevisst og moderne:
– Målet mitt er at folk skal gå inn i butikken
og si at de skal ha et emaljesmykke fra
Opro. For ti–tolv år siden sa folk at vi måtte
ha tingene stilt ut, for det var ingen som
visste hva det er. Nå er det mye lettere å
vise seg frem på nettet, sier June RaschOlsen. Søsteren Trine Rasch-Willumsen er
fotograf og journalist og tar seg av nettet
og markedsarbeidet.

Du har sannsynligvis møtt noen som går
med minst ett av produktene fra June
Rasch-Olsen og Opro.

Mange av produktene fra gullsmedmesteren
overrekkes i svært høytidelige seremonier.
Dette er Forsvarets hederstegn.

Ikke alt på nett

Hvis folk ringer hit, sender vi dem til gull
smeden for å handle. Butikkene er superfornøyde, og det er viktig. En dag vil vi
kanskje ha alt på nettbutikken, men ikke
nå, sier Rasch-Olsen.
Selv er hun dårlig til å bruke sine egne
produkter. – Hvis jeg er på fest og noen

– Vi har nettbutikk med et sortiment som
bare er laget for nettbutikken og noen
utgåtte varer. Men den er særs liten. Målet
mitt er at kundene skal se på nett, og så
gå inn i butikken og handle. Skal vi leve av
en nettbutikk, kan vi ikke være fem ansatte.
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«NOEN AV KUNDENE
HAR PRØVD Å KJØPE DE
E MALJERTE PRODUKTENE
FRA KINA, MEN KOMMET
TILBAKE FORDI DE IKKE
VAR FORNØYDE»
JUNE RASCH-OLSEN

for å være mest mulig sikker på å unngå
beskjeder av typen «kongen skal ut og reise
– vi må ha dette nå».
– Jeg var oppe i høst og gikk gjennom
skapet. I og med koronaen er ikke kongen
ute og reiser like mye, men da fant vi ut hva
han kommer til å trenge, forteller hun.
Koronaen har påvirket andre leveranser,
også. Opro har levert isbjørnpins til
Hammerfest siden 1971. – Før koronaen
sendte de meg lister over når cruiseskipene
kom og at de kom til å trenge så og så
mange. Det er viktig å ha et godt samarbeid.
Men akkurat nå er det jo ikke mange cruiseskip, sier Rasch-Olsen.

Kommunevåpen

Ole Petter Rasch-Olsen fikk datteren June til å ta mesterbrev. Selv lager 76-åringen frem
deles alt verktøyet til gullsmedverkstedet.

spør hva jeg driver med, så må jeg finne en
venninne for å vise frem smykkene. Jeg
synes dette er kjempefint, men du blir vel
litt mettet når du ser det hele tiden. Når folk
sier «Det er så lekkert», tenker jeg «Er det
det?». Men når jeg ser at venninnene bruker
dem når jeg ikke er der, da skjønner jeg at
de er bra.

Opro eller Kina
St. Olavs Orden og Fortjenstordenen er
høystatusprodukter fra emaljespesialisten
i Oslo. Det er ikke oppdrag som Opro
kommer til å miste med det første.

22

MESTERN 4 • 2020

– Det er ingen andre som driver i den
skalaen vi gjør med emaljesmykker, så vi
trenger ikke å være redde for at andre
skal ta over det vi leverer og gjøre det til
en billigere penge. Da må de til Kina, og
det er hverken Utenriksdepartementet eller
Slottet så interesserte i, konstaterer hun.
Noen av kundene har prøvd å kjøpe de
emaljerte produktene fra Kina, men kommet
tilbake fordi de ikke var fornøyde.

Rydder i skapet
En gang iblant er hun innom de statlige
kundene og hjelper til med å rydde i skapet

Hun følger ikke opp alle slags anbud. Etter
kommunesammenslåingene fra nyttår, for
eksempel, var det mange kommuner som
trengte nye pins. – Når de lokale gullsmed
ene har fått oppdraget, er det gjerne vi som
får dem for å emaljere. Så lenge de ringer
meg og hører hva jeg trenger for å legge
emalje, er det greit. Noen ganger har de
brukt en støp som ikke er ren eller lagd
streker som det er helt umulig å legge
emaljen nedi. Det er sånt som de som
arbeider med emalje, ikke kan, forteller
hun. Nå har hun fått de fleste til å skjønne
budskapet «ring først».
– Vi har lært opp en del gullsmeder i
emalje, men det tar opptil tre år før de er
fullgode og kan gjøre alt. Vi hadde noen her
som var utdannede emaljørsker hos DavidAndersen, men de er på alder med faren
min. Du kan ikke utdanne deg spesifikt
innen emalje.
Den vanskeligste jobben er en som hun
gjør for andre mestere: Malermestermerket!
– Hvis noen har jobbet her en stund og skal
opp til den «eksamenen» som ikke finnes,
da får de gjerne det. Da vet vi at de kan. Det
er så lite, og det er så mye pirk, sier June
Rasch-Olsen. ■ ■ ■

En elektrisk flerbruksbil med

stoooooooooooor
plass til det meste + 5 personer!

Vinterkampanje

SPAR KR 0 000,-*
på elektriske Renault KANGOO Maxi Z.E. 5-seter

KANGOO Z.E., flerbruksbilen som kan brukes til det aller meste!
KANGOO Maxi Z.E. 5-seter passer perfekt til de arbeidsdagene der man trenger god plass til
utstyr i tillegg til transport av inntil 5 personer. Akkurat nå er det vinterkampanje med hele
70.000 kroner i rabatt! Tilbudet gjelder kun biler på lager og ved registrering før 31.12.2020.

Kampanjepris fra kr 209 900,Veil. pris fra 279 900,-

*Priser er inkl. frakt og levering Oslo. Ta kontakt med nærmeste Motor Forum-forhandler eller
besøk www.motorforum.no for mer informasjon. Forbehold om trykkfeil.

GODT KORONA-ÅR
Da ferien gikk i vasken, brukte folk pengene på
huset i stedet. Byggmester Kjell Arild Hegsvold
har aldri hatt så mye å gjøre.
AV GEORG MATHISEN

Feriepengene gikk til terrasse.
Skattepengene gikk til påbygg.
Der reisearrangørene har hatt et
forferdelig år, ble det bra for
byggenæringen. I hvert fall for
dem som tar små og mellomstore
oppdrag for privatkunder, som Kjell
Arild Hegsvold på Braskereidfoss.

Hus fremfor ferie
– Da ikke folk kom noe sted i
sommer, ble det andre prioriteringer. Mange som ellers reiser
til Syden, brukte penger på huset
i stedet, sier byggmesteren fra
Solør. Han har stort sett private
kunder. Noen lokale firmaer,
mens Våler kommune har lagt ut
nye rammeavtaler og er på vei
ut av kunderegisteret.
Mange lokalaviser har skrevet
om alle som brukte koronavåren
til å bygge terrasse. – Men det
er ikke bare terrasser det har
gått i. Generelt har vi bygd alt
som er, men vi har fått mange
forespørsler på tak. Så mange
at vi ikke har rukket alle. Og så
er det mye oppussing og restaurering, forteller Hegsvold.

Kirketårn
Det er ikke bare privatkundene
som har hatt mye de skal ha
gjort, heller. Nå er Hegsvold
nettopp ferdig med å restaurere
et gammelt klokketårn på
Risberget på Finnskogen,
halvveis til svenskegrensen.
– Det blir forhåpentligvis stående der i mange hundre år, så
det synes jeg var artig å jobbe
med. Her var bevaringsmyndig-

Det er tryggere å velge en mester,
fastslår byggmester Kjell Arild Hegsvold.

Bråstopp
Da landet stengte i mars, ble
det bråstopp i oppdragene.
Byggmesteren tenkte at dette
ikke kom til å gå bra.
– Jeg ga gutta beskjed om at
vi måtte begynne å sprite oss
og bruke masker der det var
nødvendig. Men det har vært
lite behov for det. I sommer har
vi hatt mange utejobber, og
ellers trenger vi ikke å stå oppå
folk, konstaterer han.
Så kom oppdragene tilbake
for fullt. – Bad, vinduer, tak,
kjøkken. Slike store kostnader
som folk har tatt seg råd til i
sommer i stedet for ferien, forteller han.
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I høst har Hegsvold arbeidet med nye Bokken Pub på Braskereidfoss – der ble åpningen utsatt på
grunn av koronarestriksjonene.

hetene inne i bildet, og vi måtte
passe på at vi ikke tok inn mer
nye materialer enn vi var nødt til,
forteller han. Et våningshus fra
1700-tallet står også på arbeidslisten.

Firma i 40 år
Neste år runder Kjell Arild
Hegsvold 40 år med eget firma.
– Så jeg kan vel ikke ha gjort alt
galt. Den likeste reklamen er
ryktet, sier han og viser frem
slagordet sitt: «Det er tryggere å
velge en mester». Mesterbrevet
tok han i 2000. Nå har han tre
ansatte og en lærling.
– For mange år siden hadde
jeg flere lærlinger, og vi var flere
ansatte. Så trappet jeg ned igjen.
Nå har jeg funnet hylla, for nå får

jeg vært med litt selv. Det er
snekker jeg er; ikke kontormann,
sier han.
Lærlingene hans får med seg
allsidig lærdom. – De blir ikke
«gærgo’e» til én ting – de kan alt.
I stedet for å gå to år og bare
montere vinduer, for eksempel.
Du blir ikke god til å panele av
det, ifølge mesteren.
Nå ser han at han har nok
arbeid gjennom hele vinteren,
også. – Jeg skal sette tak på en
enebolig oppi Elverum. Vi bygger
på et vanlig énetasjeshus, setter
annenetasje på det og innreder
det, forteller han. – Vi er ikke så
mange, så da er det begrenset
hvor mye en kan dra på seg.
Det kommer stadig småjobber
i tillegg. ■ ■ ■
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nye medlemsbedrifter
så langt i år
– og plass til flere!
■ Stadig flere ser fordelene ved å være med
i et større fellesskap.
■ Bare en bransjeorganisasjon kan ta et
næringspolitisk ansvar som fremmer
medlemsbedriftenes interesser.
■ Få hjelp når du trenger det. Ikke bare
i krisetider, men alle arbeidsdager,
hele året.

Seriøse bedrifter står sterkere sammen

BLI MED!
www.byggmesterforbundet.no
hei@byggmesterforbundet.no
Kjell Arild Hegsvold trappet ned for at firmaet skulle bli lite nok til at
han kan komme seg ut med hammeren selv.

Telefon: 23 08 75 77
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MESTERBREVLOVEN REVIDERES
Dagens mesterbrevlov er snart 35 år gammel. Loven med forskrifter gir regler på områder der
samfunnet har utviklet seg mye i løpet av denne tiden. Derfor ser både Mesterbrevnemnda og Næringsog fiskeridepartementet behov for å revidere lov og forskrifter slik at disse fortsatt kan være gode
styringsverktøy for mesterbrevordningen fremover.
I det daglige arbeidet vårt med mesterbrev
ordningen støter vi ofte på utfordringer
fordi lov og forskrifter ble utformet i en tid
med andre krav til styring. Når vi nå skal
revidere loven, er det viktig å tydeliggjøre
at nemnda kan stille de krav og vilkår, og
tildele de rettigheter, som er nødvendig for
å realisere lovens formål, sier daglig leder
Heidi Tveide.

– Vi skal gjøre et grundig arbeid. Dette
er en lov som skal leve mange nye år, og vi
samarbeider nært med departementet vårt
om grunnlaget for lovarbeidet. Målet er at
regelverket skal gi oss et sterkere apparat
til å styrke mesterbrevets posisjon i
samfunnet, sier hun.
– Et revidert lovverk skal ikke bare sikre
at mesterbrevet fortsatt skal ha sin beret-

tigede posisjon i samfunnet, men
også at den styrkes, understreker
Heidi Tveide. ■ ■ ■

SKAP TILLIT
sats på kompetanse

- Fagkunnskap gir trygghet
http://www.mesterbrev.no

Annonse_mester.indd 1
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https://www.facebook.com/Mesterbrev

15.05.14 10:46

NYHET!

ELEKTRISK VAREBIL
FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER

BYD.NO

Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP).
Skyvedører med vindu på begge sider.
Topphengslet bakdør og nyttelast på 845 kg.
Spar kostnader: Lavere bom-, parkering-, service- og drivstoffutgifter.
Spar tid – kjør kollektivfeltet.
Vinn anbud til det offentlige og store bedrifter som krever nullutslippsbiler.
Biler på lager for rask levering. 40 forhandlere over hele Norge.
Introduksjonspris Kr 324.900,-

GJELDER VED
BESTILLING
FØR NYTTÅR!

gir støtte på

TI-TUSENVIS AV KRONER

ved kjøp av nye BYD T3 varebil og
Kr 5.000,- ved kjøp av el-lader.
Kontakt din forhandler for eksakt beløp.

Rekkevidde 269 km combined - 310 km city (WLTP)

FEIEREN GJØR
MER FOR OSS ENN
Å FEIE PIPA
Feierne i Norge er landets viktigste frontkjempere for å forebygge tap av liv og verdier i brann.
AV ROGER NYBORG

- Grunnen er at vi er en av få
yrkesgrupper som med loven i
hånd har rett til å besøke hus
og fritidsboliger med ildsted tilkoblet en skorstein, samt bo
enheter med gasspeis, sier
feiermester Sigurd Giske i
Feieren AS.
- Det er hjemme folk om
kommer i brann, og det er der vi
må sette inn ressursene for å
begrense tap av liv og verdier.
Feierens primære jobb er å se
til at fyringsanlegget, det vil si
skorstein, røykrør, ildsted, til
førselsledninger og tanker er
intakt og fungerer som de skal.
I tillegg informerer vi om riktig
fyring, fordeler med rentbrenn
ende ildsteder i forhold til eldre
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ildsteder, hva som kan forårsake
dårlig oppdrift i skorsteinen og
andre spørsmål knyttet til fyringsanlegget, som kunden ønsker
svar på, forklarer Giske.
Dårlig forbrenning i ildstedene
fører til at røykgassene ikke tar
fyr i ildstedet. Røykgassene ender
opp i skorsteinen der de blir
avkjølt og kondenserer og setter
seg i skorsteinen som svart seig
tjære, også kalt beksot/blanksot.
Det er denne soten som tar fyr
ved en sotbrann.
Når feieren kommer på besøk
er det viktig og naturlig at han
også ser på andre faktorer som
har med brannsikkerheten å gjøre.
- I første rekke kommer røyk
varslere som vi vet redder liv, så

Pipebranner kan være kraftige
og ha dramatiske konsekvenser.

lenge de er riktig plassert,
fungerer og finnes i stort nok
antall. Det vil si minimum en i
hver etasje samt i nærheten av
tekniske rom og kjøkken og
gjerne en på hvert soverom.
Husk røykvarslerens dag den
1. desember. Da bytter vi batteri
for å være i beredskap når vi går
inn i den måneden det brenner
mest i Norge. I en naturlig forlengelse av varslingen ligger
muligheten for å rømme hvis
røykvarsleren går midt på
natten. Da informerer vi beboerne om at det først og fremst
er viktig å ha en rømningsvei
som det er mulig å bruke for å
komme seg ut i frisk luft. Dette
gjelder like mye for rømnings-

Bli yrkesfaglærer
Ikke alle pipebranner er like kraftfulle, men konsekvensene kan være
fatale.
veier fra kjeller som fra høyere
opp. Rømningsveien bør man
selvfølgelig ha testet ut på forhånd. Det er viktig at hele familien har denne kunnskapen, liten
som stor, understreker Giske.
I tillegg til å være en viktig
forebyggende ressurs med tanke
på brann, så er feieren en viktig
faktor i jobben med å verne
miljøet, både lokalt og globalt.
Informasjon om riktig fyring,
feiing av skorsteiner, røykrør
og ildsteder er også med på å
redusere partikkelutslipp som
er skadelig for miljøet.
Feieren som yrkesgruppe møter
alle sosiale lag av befolkningen.
- I noen tilfeller kommer vi ut
for de i samfunnet som ikke er
i stand til å ta vare på seg selv
og omgivelsene på en trygg
måte. Da er det vår plikt å ta
tak i dette for å hjelpe vedkommende. Heldigvis er det tverrfaglige samarbeidet blitt bedre
med årene, noe som gjør det
lettere for oss å melde fra om
tilfeller som går under radaren.
Dessverre er det også slik at vi
kommer over tilfeller av omsorgssvikt. Her har vi også en klar
plikt til å melde fra om dette
til rette etat.

Til slutt kommer Giske med en
viktig oppfordring til dere som
er mestere, leverandører, saksbehandlere i byggesak og nevenyttige beboere:
- Feieren er spesialist på
skorsteiner og ildsteder og
regelverk rundt disse. Kontakt
oss for å få råd og veiledning
FØR dere godkjenner eller setter
i gang tiltak som involverer
skorsteinen og ildsteder. Det vil
sannsynligvis spare både dere
selv og kunder for unødvendig
mye jobb. Daglig kommer vi over
skorsteiner som er kledd inn for
mye, gjerne i forbindelse med
oppussing, og ildsteder som er
feilmontert. Feieren må da sette
dette som avvik, og det må
enten rives rundt skorsteinen,
eller at den må rehabiliteres
for å endre oppstillingsvilkår.
Installeringen av ildstedene må
i noen tilfeller gjøres på nytt,
sier Giske og legger til: les og
følg monteringsveiledningene
som følger skorsteiner og ild
steder. Ta vare på monterings
veiledningene, så kan dere
dokumentere at installasjon
og montering er gjort i henhold
til leverandørens krav og godkjenning. ■ ■ ■

Ønsker du å utdanne neste
generasjons fagarbeidere?
Som yrkesfaglærer får du dele
erfaringen din og bygge videre
på kompetansen du har.
Kvalifiser deg til yrkesfaglærer
ved NTNU!
Du kan velge mellom
følgende studieretninger:
- bygg- og anleggsteknikk
- elektrofag
- helse- og oppvekstfag
- teknikk og industriell
produksjon
Les mer på:
www.ntnu.no/studier/byrk

SETT SPOR
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JULEMENY
julemeny
Kokkmester Andreas Bernatek ved Voksenåsen konferansehotell
er alltid opptatt av at gjestene sitter igjen med en god opplevelse.

- Og med det sagt, er utfordringen å gjøre
noe oppfinnsomt som de faktisk husker
etterpå. Det kan være råvarekombinasjoner
som komplimenterer hverandre eller rett
og slett å gjøre noe klassisk på rett måte.
Kunsten er å lage en harmoni mellom
komponentenes smaker og teksturer,
sier kokkmester Andreas Bernatek.

Mestern utfordret Bernatek til å lage en
meny som passer til julen, men som likevel
ikke er tradisjonell julemat.
- For mange av oss er julen fylt med
tradisjonell julemat. I november og desember
er det fortsatt mange sesongråvarer som
er ypperlig å bruke før vi beveger oss inn i
kulden. Denne juleinspirerte menyen tar i

bruk både nye og eldre teknikker for å få
frem et spennende og variert måltid i jule
tiden. Menyen er laget for fem personer.
Den kan serveres på tallerken eller som
en delemeny, forteller Bernatek.
Mestern sier lykke til og vel bekomme

FORRETT LAKS
25 gr salt
17.5 gr sukker
Stjerneanis
Pepper
Fennikelfrø
Sitronskall
400 g laks loin

Meny:
Bakt Laks, Kjernemelk med Pepperot,

1.	Bland alt det tørre krydderet
og ha det over laksen. Gni
det godt inn og la det stå i
kjøleskapet i 1,5 – 2 timer.
2.	Skyll av sukkersaltet og tørk
av av laksen
3.	Brun av laksen på serveringsiden raskt i en tørr
panne på høy varme
4.	Bakes i ovn på 50 grader til
en kjernetemperatur på 45
grader

Dillolje, Lettsyltet Agurk
og Rugbrødsmuler

Stekt Andebryst, Fritert Rosenkål,
Rødkålspure, Confitert Kålrot
og Rødvinsaus

Kirsebærclafoutis med
Grønn Pistasjkrokan
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Kjernemelk
500 g seterrømme
revet pepperot
salt
1.	Pisk rømme nesten all
rømmen (spar 2 ss) til det
blir smør. Skyll av smøret
og legg det til side.
2.	Sil av kjernemelken
gjennom en fin sil til
det er rent for smør.
3.	Smak til med pepperot og
salt og la det trekke.
4.	Juster tekstur med den
resterende rømmen

Dillolje
150g nøytral olje
1 bunt dill
1. Finhakk dillen og varm
det opp med oljen til
ca 70 grader
2.	Blend til oljen blir grønn
og sil av
3.	Jeg brukte restene av
dillen til å lage dillsmør
med smøret av kjernemelken
Lettsyltet Agurk
1.	Agurk marineres med 1 ss
sukker, eddik og vann.
Bruk en skreller for å få
lange strimler og vend i
laken

Rugbrødsmuler
2 skiver med rugbrød
Smør
1. Blend eller finhakk
brødsmulene
2. Stek i panne med mye
smør til det blir tørt
på middels varme
3. Tørk av på papir
Garnityrer
1. Ørretrogn
2. Spirer og karse
3. Lettsyltet agurk

HOVEDRETT ANDEBRYST
1 stor til to personer eller 1 små per person
400 g holder til to personer
1. Skjær vekk sener og overflødig fett
2.	Skjær forsiktig på kryss og tvers over fettet
uten å skjære gjennom hinnen
3. Krydre på undersiden med salt og pepper
4.	Stek med fettsiden ned til den blir gyllen og sprø
på middels varme, deretter snu til den blir gyllen
på undersiden også
5.	Stektes i ca 6 – 8 minutter i ovn på 175 grader
varmluft. Avhengig av ovn. Kjernetemperatur er
ca 54 grader. Ta Andebrystet ut og la det hvile.
Den vil øke interntemperatur på ca 2 – 2,5 grader
etterpå

Fritert Rosenkål
400g rosenkål
2 ss majones
1 ss Rømme
Sjalottløk
Persille
Sitron
Salt og pepper
1.	Rens rosenkålen fri for brune
blader og del dem i to fra
topp til bunn
2.	Ha rosenkålen i kokende vann
i to minutter, skyll av med
kaldt vann og legg dem på
kjøkkenpapir
3. Friter på middels varme til de
er skikkelig gyllene og har fått
en karamellisert overflate
4. Tørk dem av og bland inn,
finhakket sjalottløk, persille,
sitronskall og sitronsaft,
rømme og majones

Confitert Kålrot
Kålrot
Andefett
Hvitløk
Timian
Laurbærblad
Pepper
1. Del kålrot i ønsket biter.
Rektangel, sirkel eller i
kvadrater
2.	Brun av i en stekepanne på
den siden den skal serveres
3.	Snu kålroten og ha i andefett
og alt krydderet
4.	Kokes på svak varme,
til den er mør
Rødkålspure
450 g rødkål
90 g rødvin
47 g rødvinseddik
9 g dijon sennep

0.6 g salt
0.6 g sort pepper
1.1 g karve
1. Del rødkålen i små biter og
kok med rødvin på svak varme
til den blir helt mør. Om det
blir for tørt i kjelen, tilsett
litt vann.
2.	Sil av væsken og mål opp til
slik at det blir 90 gram væske.
Dette er viktig når pureen
skal blendes.
3.	Kjær i blender med eddik,
sennep og krydderet til den
blir slet.
Rødvinsaus
7.5 dl oksekraft
7.5 dl rødvin
50 g sukker
Smør

1.	Denne oppskriften gir en
meget redusert rødvinsaus
som er full av smak. Jeg
kan nesten si at det er en
hjemlighet blant kokker
2.	Lag karamell av sukkeret og
kok ut med rødvin til det har
redusert ca 2/3
3.	Ha i oksekraft og fortsett
kokingen til det blir små
bobler, skru ned varmen
til lav like før
4.	Trikset er å koke det ned
og avslutte kokingen like før
det blir brent
5.	Kjøl ned til ca 40 grader og
blend med masse smør
6.	Varmes opp forsiktig før
servering
Garnityrer
1. Spirer og karse

DESSERT KIRSEBÆRCLAFOUTIS
500 g fryste kirsebær
(eller ferske) uten sten
2 ss smeltet smør
2 egg
120 ml melk
50 g hvetemel
¼ ts salt
50 g sukker
(og litt til å smøre formen)
½ ts mandelekstrakt
½ ts vaniljeekstrakt
1. Forvarm ovnen til 180 grader
2. Smør formene eller kaken
med halvparten av smøret
og strø over med sukker.
Rist sukkeret godt rundt

3. Pisk egg, sukker og salt til
sukkeret er løst opp
4.	Rør inn melk og deretter melk
og smeltet smør og ekstrakt
5. Legg godt med bær i bunnen
av formen og hell over
smeten. La litt av bærene
ligge over kakesmeten
6.	Bak i ovnen i ca 25 – 40
minutter. Avhengig om det er
små former eller en stor kake
Pistasjkrokan
100 g sukker
50 g smør
100 g grønn pistasj

1.	Lag en lys karamell av
sukkeret og rør inn smør
2.	Fortsett å rør til karamellen
og smøret binder seg sammen.
Karamellen klar når sukkeret
er helt løst opp. Ser man
nærme på karamellen vil
man se små sukkerkorn

3.	Ha i nøttene og legg massen
på et bakepapir med et
underlag som tåler varme.
Massen er meget varm
4.	Avkjøl i romtemperatur
og kutt opp i biter med
en brødkniv
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KOS DEG MED
BLOMSTER I JULEN
Allerede som 11-åring hadde blomsterdekoratørmester Tina Martinsen sin første julejobb i en
blomsterforretning. Interessen for blomster var sådd og senere tok hun blomsterdekoratørutdanningen
og bygde på denne med mesterutdanning og ble mester i 2009.
Etter flere år som ansatt butikksjef, valgte
hun i 2014 å gå inn som selvstendig eier. I
dag er hun eier av Blomsterhandleren Gran
og 1. oktober i år åpnet hun en ny avdeling
på Harestua.
- Jeg driver selv Blomsterhandleren på
Gran, mens jeg har Kristine Thorstensen som
driver av avdelingen på Harestua. Kristine
har også bestått mesterutdanningen, men
ettersom denne avdelingen er nystartet, så
må vi få på plass det formelle, før vi aktivt
profilerer denne avdelingen som mester
bedrift, forteller Martinsen.
Mestern tok kontakt med Martinsen for
noen tips og råd med tanke på hvordan
man kan få det fint med blomster til jul.
Nedenfor finner du noen eksempler på
koselige dekorasjoner som kan gi inspirasjon
i førjulstiden.

Her har vi brukt en gammel blikkboks, en klassisk kombinasjon med svibler, Gaultheria,
og Calosephalus. Enkel og tidløs, pynt gjerne med kongler/ kuler eller det du måtte ønske.

Pyntet julestjerne, Her har vi Hvit julestjerne
med tørkede pampas strå. Rundt pottekanten
er det dekorert med lerkekongler og hyssing.
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Sammenplanting- Her er det en kombinasjon med allergivennlige planter som sammen
skaper jul. Ildtopp, Fittonia, Gaultheria, Calosephalus. Finn frem egnet underlag, du har
kanskje noe innerst i skapet som kan brukes. Ta gjerne igjen fargen på underlaget i form
av en julekule eller lignende.

Her har vi laget en dørkrans. Det vintergrønne
og kongler er viklet på med ståltråd, eucalyptus
og barkstjerner er festet med lim.

Denne er laget som en bordkrans. Kongler og furu er viklet på
halmunderlaget. Små glassreagensrør er festet på slik at orchidène
kan trekke vann. Det er også stemningsfylt å ha kubbelys i midten
av kransen.

Utleie og salg av Klaas tilhengerkraner, krokhøyde 24 - 34 m

Vær fleksibel på
byggeplassen med
din egen kosteffektive
tilhengerkran!

Utleiekraner:
K21-30TSR
K17-24TSR-H
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MANGE MULIGHETER PÅ

MIN SIDE
I løpet av året har vi utviklet Min side
for dere mestere. På denne siden er det
mange funksjoner og hjelpemidler som
kan forenkle deres arbeid med blant
annet innhenting av dokumentasjon fra
oss eller gi oss beskjed hvilke opplysninger vi skal bruke for å kommunisere
med dere. En nyvinning som kommer er
at kandidater også kan bruke Min side
når de skal søke om mesterbrev. Denne
siden er under utvikling og vil være klar
på nyåret. Eksisterende mestere vil også
få opp dette valget slik at om noen av
dere vil søke om mesterbrev i flere fag
skal kunne gjøre dette fra Min side.

Under dette valget kan
du enten opprette firmatilknytning
eller legge til virksomheten du
jobber i om du ikke kan opprette
firmatilknytning. De som kan
legge til virksomhet er de som
jobber i virksomheter som ikke
kan være mesterbedrifter som
for eksempel kommuner,
sykehus osv.

Valget Mesterbrev/Nedlastinger gir
deg som mester til å laste ned enkpi av
mesterbrevet ditt, laste ned mestermerket
i digitale formater, mesterkortet på
mobilen, samt flere tjenester.

Fakturavalget viser oversikt over
dine betalinger. Under dette valget vil det
også være mulig å få tilsendt faktura på
årsavgiften om du har forlagt fakturaen
eller om du ikke har mottatt den.

Dette eksempelet viser at du
enkelt kan legge inn varsel om ulovlig
bruk av mestertittel og - merke.
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VIS DEG
VISSOM
DEG EN
SOMMESTER
EN MESTER
SKAP
TILLIT
INNRAMMET MESTERBREV
SKAP TILLIT

- Et eksklusivt
produkt
INNRAMMET MESTERBREV – Et meget eksklusivt
produkt
som
gjørblikkfang
mesterbrevet
ditt til et
og signaliserer
som lager et
lekkert
av mestertittelen
dinblikkfang
og
overfor
kundene
signalisererkvalitet
kvalitet for
kundene
dine. Str.dine.
310 xStr.
470 310
mm.x 470 mm.

Mesterens navn:
Fag:
Mesterens navn:

Fag:
Mesterbrev
nr.:

Ant.:

Mesterbrev nr.:

Tildelt dato:

Navn/ﬁrma:

Navn/firma:

Adresse:

Adresse:

Postnr./sted:

Postnr./sted:

kr. 850,-

Telefon:
Telefon:

Mob.:

Jeg
bestiller stk. stk
Jeg
bestiller

ER EKS. MVA, FRAKT OG EMBALLASJE
PRISEN ER EKS. MVAPRISEN
OG PORTO.
VAREN BLIR SENDTVAREN
I OPPKRAV.
BLIR SENDT I OPPKRAV

Sendes til:

Mob.:

KRAFTEX
Mesterbrev

Solgaard 5145g
Skog 150
Postboks
Majorstuen
1599 MOSS
0302 OSLO

Fagkunnskap gir trygghet
Fagkunnskap gir trygghet
VIS DEG SOM EN MESTER
Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE
Kraftex
- På produkt
hjemmesiden
www.kraftex.no
du se deres din og
INNRAMMET MESTERBREV - Et fra
meget
eksklusivt
som lager
et lekkert blikkfangkan
av mestertittelen
nye signaliserer
brosjyre med
godkjente
mesterprodukter.
Brosjyren
kan
lastes
ned
som
pdf-fil
slik
at
du kan printe
kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

mesterregisteret.no
Adresseendring
NY ADRESSE:
navn:
adresse:
postnr:

sted:

telefon:
mesternr:
epost:

Mesterbrev
Svarsending 2241
0091 Oslo

GA M M EL ADRESSE:
Adresse:
Postnr:

✂

Telefon:

sted:

Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

LEDIG KAPASITET..?
• Gode penger å tjene på
piperehabilitering i ditt distrikt!
• Vi formidler jobber, sponser
annonser, samt hjelper til med
utregning av tilbud.
• Vi lagerfører alle deler.
– Ta kontakt for en uforpliktende
prat om evt samarbeid.

Produkt.dok.: SINTEF 128-035

HEATFAB tynnveggede, rustfrie stålrør er
godkjent for rehabilitering av alle typer piper.
Enkel montering, samt lite for- og etterarbeide.

VANGBO A/S

Tlf: 63 98 12 20
e-post: vangbo@vangbo.no

www.heatfab.no

