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Vi må heie på alle som skaper 
arbeidsplasser.  Uten et 
bærekraftig næringsliv, blir det 
lite å fordele til velferd for alle, 
kultur og idrett, mm. 

Gjerdrum Næringslivsforening har 
aldri hatt så mange medlemmer 
som nå.  Vi teller i øyeblikket 
119 bedrifter som ønsker å 
samarbeide for felles mål.  Det 
er bra!  Vår viktigste oppgave 

er å arbeide for at flere skal kunne ha sin arbeidsplass 
i Gjerdrum.  Dette prøver vi å oppnå gjennom å styrke 
det næringslivet som er her og også trekke til oss nye 
virksomheter, varer og tjenester.  I innbyggerundersøkelsen 
i regi av Gjerdrum kommune, var dette også et ønske fra 
innbyggerne. 

Et redskap for flere arbeidsplasser i bygda er Gjerdrum 
næringshage og tilrettelegging av nytt næringsareal på 
Gauterud Flatner.  Vi er glad for å ha fått til en næringshage 
i samarbeid med kommunen og flere andre bedrifter.  For 
tiden er det fem deltakere i næringshagen og disse utgjør 
et bredt kompetansenettverk. Det er plass til flere, så ta 
kontakt hvis du er interessert. 

Siden Gjerdrum er tom for nytt næringsareal, haster det nå 
veldig å få tilrettelagt tomter for mindre virksomheter på 
Gauterud/Flatner. Vi håper kommunen jobber så godt de kan 
for videre framdrift.  Vi ser virkelig fram til ferdigstillelse.  
Flere arbeidsplasser her sparer både miljø og reisetid, i 
tillegg til at kommunen vil få mere skatteinntekter.

Vi ønsker å sette arbeidet med næringsstrategien for 
regionen på sakskartet og inviterere til eget møte om dette 
den 8. juni. Vi håper å se dere da hos Inhouse Group (Gulvex 
og Storeys) på Hellen som har invitert oss til å avholde 
møtet i deres nye lokaler. Administrerende direktør Erik 
Brennmoen tar i mot oss.  

Så ønsker vi samtidig alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Gjerdrum Næringslivsforening

Turid Jødahl

leder

Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen

Grafisk design og annonser: Gdesign AS 

Distribusjon: Gjerdrum, Holter v/Lions club Gjerdrum 

Opplag: 3500 stk

Skape arbeidsplasser i Gjerdrum

Bli medlem i Gjerdrum
Næringslivsforening!
Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i  
Gjerdrum kan bli medlem.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser 
som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. 
Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom 
virksomhetene.

Ta kontakt: gjerdrumnf@gmail.com, telefon 90598641 eller:  
Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum

Næringslivsprisen 2018
Jakten på neste prisvinner fortsetter. Vær bevisst 
når dere har med næringslivet i 
Gjerdrum å gjøre. Er det en mulig 
kandidat for 2018? 
I såfall ta kontakt med oss i juryen 
eller styret i GNF.

Juryen består av: 
Ordfører Anders Østensen, Marit Rønning, 
Helge Bjørklund og Hege L. Thoresen.

Send forslaget til: gjerdrumnf@gmail.com 
eller som brev til: 
Gjerdrum Næringslivsforening,  
Postboks 45, 2024 Gjerdrum

Frist for å sende inn forslag: 15. januar 2018

Styret 2017:

Turid Jødahl - tjoedahl@online.no 
Anita B. Aasland - booking@raumergarden.no 
Hege L. Thoresen - hege@gdesign.no 
Jon Enger - livewirebooking@hotmail.com 
Jan Thorseng- jan@genial-elektro.no

Pieter Spilling og Bente Larsen, 
varamedlemmer

Revisor

Arne Granerud

Valgkomite 
1 år:  Oddmund Hønsen 
2 år:  Linda Cedell 
3 år:  Rolf Gauterud

www.gjerdrumnf.no

Facebook.com/Gjerdrum Næringslivsforening
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Næringslivsmøte hos 
InHouse Group 8. juni kl 19:00
Gjerdrum Næringslivsforening inviterer til møte i InHouse Group sine lokaler på Hellen 
Industriområde, Hellenvegen 15, 2022 Gjerdrum. Vi har invitert prosjektleder Kristin 
Ulvaag Tufte fra Kunnskapsbyen Lillestrøm til å fortelle om prosessen rundt regional 
næringsstrategi.

Prosess regional næringsstrategi SNR
Kunnskapsbyen Lillestrøm 
v/prosjektleder Kristin Ulvaag Tufte

Presentasjon og omvisning hos InHouse Group
v/adm.dir. Erik Brennmoen

Påmelding til gjerdrumnf@gmail.com

innen 6. juni

Enkel servering

Velkommen!
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Hus og Garasjeporter AS -  
nytt tilbud i sentrum                                          

Ved Turid Jødahl

 Vi har tatt en prat med Adam Szejna som er daglig leder i firmaet Hus og Garasjeporter AS som 
har åpnet kontor og utstilling i Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum. Her er det en flott utstilling av fine 
dører, vinduer og garasjeporter og vi ber han først fortelle litt om sin bakgrunn og når og hvor han 
startet med salg og montering av dører, vinduer og garasjeporter i Norge? 

Adam kan fortelle at han kom til Norge i 2005, og 
har jobbet i ulike bedrifter innen bygningsbransjen 
i Oslo og Akershus. I 2013 flyttet jeg og min kone til 
Nannestad, hvor vi kjøpte eget hus på Åsvegen. Vi startet 
samtidig bedriften AP Service, et enkeltmannsforetak 
som tilbyr håndverkstjenester til private og bedrifter i 
bygningsbransjen. 

Vi startet samtidig med å forhandle garasjeporter fra 
WISNIOWSKI i Polen, og etter hvert også dører og 
vinduer fra utvalgte produsenter i Polen. Vi kjenner det 
polske markedet godt, og baserer vårt valg av produkter 
fra kjente leverandører som produserer for det nordiske 
markedet. Vi fører også NorDan vinduer.  

Nå er firmaet altså plassert på Ask og vi ber 
han fortelle om firmaet, antall ansatte og hvilke 
oppgaver de utfører i tillegg til salg?

Han forteller at etterspørselen for våre produkter og 
tjenester har vokst gradvis. I 2016 begynte vi å planlegge 
for en omlegging fra enkeltmannsforetak til et AS. Vi 
ønsket også å åpne en butikk hvor vi kunne vise frem 
produkter og ta imot kunder. 

Vi tilbyr montering av alle våre produkter, og har et 
godt nettverk av profesjonelle håndverkere for de 
ulike oppgavene. Vi har en fast stab på 2 personer 
for montering, og samarbeider med andre bedrifter 
og snekkerlag, ved behov. I tillegg har vi en person i 
prosjektstilling som ordner med administrasjon i vår nye 
bedrift. 

Våre tjenester er i hovedsak knyttet til salg av våre 
produkter, og utgjør som oftest befaring, tilrettelegging, 
forarbeid og montering. Vi sørger også for demontering 
og bortkjøring der hvor gammelt blir byttet, og 
transport og frakt til kunde. I tillegg formidler vi ulike 
håndverkstjenester gjennom vårt nettverk.

Vi jobber med alle typer bygg, og i markedet for private, 
næring og industri.

Vi vil gjerne høre litt om de produktene han selger?

Vår hovedleverandør er WISNIOWSKI, en ledende 
aktør i det europeiske markedet for garasjeporter og 
gjerdeløsninger. Vi tilbyr også dører og vinduer fra 
produsenter som Aluplast, Mikea, Oknoplast, Misiniec og 
NorDan. 

Det finnes et stort utvalg av ulike uttrykksformer og 
design, standard mål og spesialiserte løsninger, og 
produkter som er tilvirket i ulike materialer som stål, 
aluminium, PWC, trevirke og glass. Det er viktig for oss å 
kunne levere produkter av høy kvalitet, beregnet for det 
nordiske klimaet og til konkurransedyktige betingelser, 
avslutter Adam Szjena.

Gjerdrum Næringslivsforening er glad for at vi 
har fått Hus og Garasjeporter til Gjerdrum. Vi 
vet det allerede er flere i Gjerdrum som kan gi 
gode referanser til firmaet.  De leverer kvalitet 
til konkurransedyktig pris både når det gjelder 
produkt og montering. Vi takker for oss og ønsker 
lykke til videre!                                                         • ••

Daglig leder Adam Szejna i Hus og Garasjeporter AS
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Gjerdrum Næringslivsforening
på papir og digitalt                                         Gjerdrum	Næringslivsforening	på	papir	og	digitalt	
	

For	ett	år	siden	oppgraderte	næringslivsforeningen	sine	websider	(www.gjerrumnf.no)	for	å	henge	
med	i	utviklingen.	Tilbakemeldingene	har	vært	gode	og	vi	merker	stadig	økende	trafikk	på	nettsidene,	
spesielt	når	vi	også	legger	ut	nyheter	via	Facebook-siden	også.	

I	våre	mest	aktive	perioder	har	vi	over	1000	sidevisninger	i	måneden	og	totalt	etter	at	vi	begynte	å	
måle	webtrafikken	i	mai	2016	har	vi	hatt	3670	personer	innom	webben	og	over	6300	sidevisninger.	
Det	er	vi	imponert	over	og	understreker	hvor	viktig	det	er	at	vi	benytter	webben	i	vår	
kommunikasjon.	Og	vi	skal	IKKE	stoppe	med	papirutgaven,	-	den	får	vi	også	mange	gode	
tilbakemeldinger	på.	Det	er	tross	alt	ikke	alle	som	er	på	nett.	

	

	

	

	

Ved Pieter Spilling
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Bok & Papir - Leker og hobby Jomek Sveis AS

Jomek Sveis AS

Kristen Eldstad - BDO

God Påske!

Nr. 1 - mars - 2017
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Vi har bedt Tor Erlend Framstad si litt om sin 
bakgrunn og hvorfor han valgte advokatyrket?

Bakgrunnen min har nok lite med yrkesvalget å 
gjøre. Jeg er født og oppvokst på Rogstad, en gård i 
Nordbygda. Jeg har alltid vært interessert i fysisk og 
praktisk arbeid, men det har også ligget i kortene at jeg 
skulle ha en teoretisk bakgrunn i tillegg. Jeg gikk jus i 
Oslo og har drevet gård ved siden av. De siste årene har 
jeg måttet legge bort gårdsdriften. Tiden strekker ikke 
lengre til. 

Både mors- og farsslekten min har 
vært bondeslekter. Faren min 
kom fra Gran på Hadeland og 
drev som dyrlege i Gjerdrum 
og resten av øvre Romerike 
på ‘70- og utover 
‘80-tallet. Morssiden er fra 
Gjerdrum, og både moren 
min og hennes foreldre er 
realister. Ingen av delene 
fristet særlig. 

Jeg bestemte meg for å bli advokat 
allerede i 8. klasse. Mye takket være Morten 
Huser som jeg har kjent siden jeg var liten, og som 
tilfeldighetene har gjort at jeg nå driver firma sammen 
med. I tillegg skal jeg vel ikke stikke under en stol at 
dette var den tiden “Lov og rett i LA” gikk på TV. Kanskje 
ikke det beste grunnlaget for å velge yrke, men jeg fikk i 
hvert fall et mer realistisk bilde av hva jeg gikk til enn de 
som valgte å bli advokat etter å ha sett Ally MacBeal…

Hvis jeg ikke hadde gått jus for å bli advokat, tror jeg 
at jeg hadde blitt sivilingeniør. Jeg liker å finne gode 
løsninger og å tenke utenfor boksen.  Ekspertfellen 
advokater ofte går i, er at de blir for opphengt i eget fag 
og begrensninger, uten å tenke på eller forstå kundens 

fag. Da finner man ikke de løsningene som er gode for 
kunden innenfor rammene lovverket og andre faktorer 
setter. Kunnskap om kundens fag, virksomhet og 
bransje er alfa og omega. De gode løsningene kommer i 
brytningen mellom teori og praksis. 

Hvilke fagområder er det du i hovedsak betjener?

Jeg jobber i hovedsak med eiendom, selskapsrett og 
alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Innenfor 
eiendom jobber jeg med hele spekteret fra det vi kaller 

tingsrett (grenser, rettigheter, naboforhold osv.) 
til eiendomsutvikling, byggesaker, 

entreprise og kjøp og salg 
av både eiendommer og 

eiendomsselskaper. 
Jeg jobber også med 
odelsrett og andre 
typer landbruksjuss. 
Ellers driver jeg 

mye med kontrakter, 
strukturering av selskaper og 

konserner og andre spørsmål 
næringsdrivende kommer utfor. Jeg 

sitter tett på de fleste kundene mine, og 
kjenner derfor virksomheten deres så godt at jeg ofte 
blir spurt om og gir råd utover det rent rettslige. Jeg har 
også en del styreverv, og holder jevnlig kurs innenfor 
eiendoms- og selskapsrett. 

Kommer vi ut for spørsmål som ikke ligger innenfor 
de områdene jeg er tilstrekkelig oppdatert på selv, har 
jeg dyktige kolleger som kan håndtere spørsmålet eller 
saken. 

Vi spør også når du begynte hos Økland & Co og 
hva er din rolle i selskapet?

Advokat Tor Erlend Framstad  
i Advokatfirmaet Økland & Co

Ved Turid Jødahl
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Jeg begynte i Økland for akkurat 10 år siden. Hvis jeg 
ikke husker feil var det 2. mai 2007. Da hadde jeg vært 5 
år i Samferdselsdepartementet etter fullførte studier, og 
jobbet med grunnerverv, regulering og tilrettelegging for 
og innføring av konkurranse på jernbane. 

Jeg kom inn på eiersiden i 2010 og sitter som 
styremedlem i selskapet. Jeg er fagansvarlig for 
kontraktsrett, eiendomsrett og forvaltningsrett. Tiden 
setter dessverre begrensning på hva jeg kan gjøre selv, 
men heldigvis har jeg mange dyktige kolleger rundt 
meg.

Advokatfirmaet Økland & Co er et stort og kjent 
advokatfirma som vi vet betjener bl.a Gjerdrum, 
for her er ikke lokalisert noe advokatfirma.  
Gjerdrum kommune er i sterk vekst, så kanskje 
dere med tiden kan opprette en avdeling i 
Gjerdrum spør vi? 

Vi har nå kontorer på 4 steder. Foruten hovedkontoret 
i Lillestrøm, har vi kontorer på Eidsvoll, Sørumsand og 
i Oslo. Jeg sitter i Lillestrøm. Kontorene på Eidsvoll og 
Sørumsand består av etablerte og dyktige advokater 
som ønsket å være en del av et større miljø, mens Oslo-
kontoret har vi etablert og bemannet opp fra start.  

Jeg har ikke tro på for små miljøer. Jusen har blitt 
for spesialisert til at man kan være god på for store 
felter, og da er man avhengig av å ha kolleger som har 
overlappende kompetanse. Med dagens kommunikasjon 
er det også mindre behov for fysisk tilstedeværelse enn 
tidligere. Jeg er ofte ute hos kundene mine, og reiser 
ut dersom kundene heller ønsker meg på besøk enn å 
komme til Lillestrøm. Erfaringsmessig ønsker kundene 
ofte at vi kommer ut, både for å spare dem for tid og 
fordi det ofte er flere medarbeidere som har noe med 
saken å gjøre og kan tilføre noe. 

Men dersom markedet etterspør det, er jeg ikke 
fremmed for tanken om å skaffe et kontor eller møterom 
i Gjerdrum hvor vi kan treffe kunder. 

Vi har Gjerdrum Næringshage hvor det 
både er kontor og møterom samt et bredt 
kompetansemiljø, men vi har foreløpig ingen 
advokat, så der kan du få plass, sier vi.

Vi ber han fortelle litt om selskapet og hva dere 
kan tilby av tjenester til næringsliv og private?

Det har nå blitt over 40 år siden Ingjald Økland startet 
sin advokatpraksis på Strømmen, og det er over 30 år 
siden han gikk sammen med Sigmund Øien og Morten 
Huser i det som nå har blitt Advokatfirmaet Økland 
& Co DA. På den tiden var det nærmest utrolig at et 
advokatfirma bestod av så mange som tre advokater, 
i hvert fall utenfor Oslo. Deretter har vi vokst til 
omtrent 40 ansatte, hvor omtrent 30 er advokater og 
advokatfullmektiger. Den største veksten har vi hatt de 
siste årene, og vi vokser stadig. Det er ikke noe å si på 
oppdragsmengden, men utfordringen har gjerne vært å 
få tak i nok flinke folk. Vi har nå nådd en størrelse hvor 
heller ikke det ser ut til å være noe problem lengre, og 
vi har blitt synlige og attraktive for en større gruppe 
arbeidstakere. 

Vi har tilstrekkelig størrelse og bredde til at kontoret 
kan håndtere de aller fleste saker både næringsdrivende 
og privatpersoner kan komme ut for. I tillegg til eiendom 
og selskap, vil jeg særlig fremheve arbeidsrett, som vi 
har et veldig solid fagmiljø på. Dette er et rettsområde 
hvor de fleste næringsdrivende bør koste på seg en time 
eller to hos advokat om det skulle oppstå noe. Det er 
ofte billigere enn at vi må rydde opp etterpå. 

For privatklienter driver vi særlig med arv, skifte, 
familiesaker, mangler ved kjøp av hus osv. 

Jeg tror jeg med hånda på hjertet kan si at vi har den 
kompetansen som trengs for å håndtere din sak, og hvis 
ikke, skal vi være så ærlige at vi sier fra og henviser deg 
til en annen advokat. 
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Så til slutt:  Noe mer du vil si til våre lesere?

All arbeidserfaring er nyttig. Av å stå med gjørme til 
langt oppover støvlene i en grøft som raser, lærer man 
at problemene ikke går over om man lukker øynene, 
og at jobben ikke gjør seg selv. Man må faktisk brette 
opp ermene og begynne i den ene enden for å få jobben 
gjort.

All kunnskap er viktig. Et fagbrev er like nødvendig 
som en universitets- eller høyskolegrad. Uformell og 
selvlært kunnskap skal heller ikke undervurderes. Det 
handler om hvordan man anvender kunnskapen. Ingen 
av delene er noe verdt om man ikke er villig til å gjøre 
jobben. Husk også at det er mye bedre å være en god 
bilmekaniker enn en dårlig advokat. Jeg har sett begge 
deler. 

I tillegg vil jeg henge meg på Kristen Elstads avsluttende 
ord i forrige nummer: Bruk næringslivet lokalt, ellers 
kan man ikke forvente å ha det. Fokuser på det positive 
og hva man faktisk har og har mulighet til. Og særlig: 
bygg et nettverk av kompetanse. Det kan både være 
rådgivere som han og meg, men også kolleger, andre 
næringsdrivende i bygda, eller andre. Samlet sett er det 
mye kompetanse i bygda vår, bruk det! 

Ja, bruk Næringshagen! Her er det et godt 
kompetansemiljø å bygge på videre.

Å bruke advokat er som en forsikringspremie. Det 
trenger ikke være så dyrt om man gjør det i forkant, men 
kan ofte bli det om vi må rydde i ettertid. Det er for sent 
å betale brannforsikringen når huset brenner. Vi som 
driver med rådgivning har sett veldig mye forskjellig 
som du kan høste veksler på. Men pass deg for de som 
i beste fall er diffuse på hva de egentlig kan, og hvilken 
bakgrunn de har for å mene noe om akkurat din bedrift. 
Dårlige eller feil rådgivere gir sjelden godt resultat. Vær 
derfor alltid kritisk til rådene du får. 

Vi er enig med Tor Erlend, Gjerdrum har mye 
kompetanse å tilby de som trenger det.   
Advokat Tor Erlend Framstad kjenner bygda og 
kjenner jusen.

Vi takker for oss og ønsker lykke til videre. 

Juninatt
av Einar Skjæraasen (1900-
1966)

Og det er juninatta

høgt over skog og fjell.

Og det er grøne lunder

der mørket itte fell.

Og itte får je sova,

og itte vil je hell!

Og det er midnatt-stønna,

som har så luftig lin

og stryk i lyse enger

og dynker dem med vin.

Og alle blømer anger,

og alle auger skin.

Og itte kan je lover,

og itte vet je bud

for alt som gror og yrer,

syg saft og fanger skrud.

Je bare lever i det

og kjem på namnet Gud.

Det flyg inn vers åt visa – 

som blomsterstøv med vind. 

Og du er i dem alle, 

frå deg flyg versa inn 

så fort som je kan synge, 

så djupt som je har sinn. 

( – ) 

Je er så glad og bange. 

Je er så redd med ett 

for veke frivil-venger 

og duft og spindel-nett. 

Det står e bjørk i skogen, 

men lauvet skjelv så lett.

Og det er gammel-kvenna

som mørkner ved en bekk

og mæl om folk som fór her

med påså og med sekk.

Du søv i natt, du møller,

men dotter di er vekk.

Det står e bjørk i skogen, 

og lyse krona svell 

og sitrer om en lengsel 

som lyt få vara tel. 

Nei itte får je sova og itte vil 
je hell.
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I over 40 år har vi vært  brobyggere i forhandlinger
og  tvistesaker, og har blitt en ledende leverandør

av rådgivning til  næringslivet på Østlandet.

Med mer enn 30 advokater  med spisskompetanse
så lover vi at du får den hjelpen du  trenger

– når du trenger den.

LILLESTRØM | OSLO | EIDSVOLL | SØRUMSAND

Ta kontakt med oss i dag
oklandco.no |  64846060
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Saferec AS bygger bergingsbiler i 
Gjerdrum 

Ved Turid Jødahl

At det i Gjerdrum bygges bergingsbiler i verdensklasse er det ikke så mange som har kjent til.  
Her har vi enda mer å være stolt av i den lille bygda vår.  Vi har tatt en prat med daglig leder og 
eier Jan Martinsen og ber han fortelle litt om firmaet.

Jan Martinsen kan fortelle at han startet Saferec AS 
i 1982. Saferec AS bygger og leverer bergingsbiler i 
Skandinavia og er et godkjent påbyggerverksted. 

Saferec AS har i dag 12 ansatte og omsetter for 
omkring 55 millioner kroner pr år. Saferec AS holder til 
i egne nye lokaler på Hellen Industriområde i Gjerdrum.

Samlet har firmaet over 150 års erfaring (se neste side)

Saferec AS har hele tiden representert Jige 
International SA, Frankrike,  Sepson AB, Sverige og 
Miller Industries inc, som er verdens største 
produsentav bergingsbiler. I tillegg driver vi kontinuerlig 
produktutvikling sammen med våre leverandører 
slik at du som kunde skal få det siste i moderne 
bergingsteknologi og løsninger. 

Hvordan er det å drive denne type virksomhet fra 
Gjerdrum?

For oss er det perfekt beliggenhet på Hellen. 
Vi har grei avstand til Oslo og Gardemoen. 
Ingen ansatte har køkjøring til arbeid. 
Vi har en utmerket kommune. Byggeprosessen har gått 
veldig greit.

Teknisk etat i Gjerdrum kommune er meget bra å 
samarbeide med.

Er det flere steder i landet det blir bygget 
tilsvarende biler?

Vi er den eneste påbygger i Norge som bygger 
bergingsbiler.

Daglig leder Jan Martinsen
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Noen milepæler i firmaets historie
1982

Saferec AS ble startet som et datterselskap av  
Mora Hydraulics i Sverige. Mora Hydraulics AB kjøpte 
senere opp de svenske selskapene Bro Wrecker AB og 
Sepson AB.

1987

Saferec AS blir et heleid, norsk selskap.

Starter samarbeid med Jige International i Revigny Sur 
Omain i Frankrike. Samtidig starter også samarbeidet 
med Vulcan som senere kjøpes av Miller Indutstries.  
Jige International blir senere kjøpt av Miller Industries.

Saferec AS blir Skandianavisk representant for merken 
Vulcan, Century, Holmes, Chevron, Challenger, Eagle, 
Champion og Boniface Engineering Ltd, samt Jige  
International.

Saferec AS blir importør for Next Generation Tool  
Company som leverer dirkesett.

1992

Saferec AS representerer merkene Superwinch og  
Premier Hazard lysramper.

1998

Saferec AS flytter til egne lokaler på Ask i Gjerderum 
kommune nord for Oslo. Her har vi 1.000 kvadratmeter til 
disposisjon til verksted, lager og kontorer.

2000

Bygger 2400m2 fabrikk som leies av Dekkmann  
produksjon.

2006

Godkjent bebyggelsesplan på Hvam, Skjetten. Forretning 
og bolig ca. 13.500m2. 

2013

Startet et samabeide med Norsk Scania og skulle opp-
gradere om Forsvarets bergingsbiler. 17 bergingsbiler ble 
oppgradert med langt bedre ytelse enn tidligere.

2015 

Vi selger bygninger og tomt på Hellen til Egeberg I 
nvest as. 3400m2 og 12 mål tomt.

2016
Vi bygger nytt industribygg på 1500m2 i Hellenvegen 11. 
Verksted og lager er meget nær passivhus standard. 
Kontorer i andre etasje er bedre isolert enn passivhus. 
All belysning er LED. 
Varme vil være varmepumpe og luft til vann varmepumpe 
og gulvvarme - på verksted.

Hvem er kundene?

Våre kunder er Viking, Falck Sos International, Naf og 
frittstående bergere i Norge.Vi leverer også mange  
bergingsbiler til transport av lifter.

Gjerdrum Næringslivsforening er glad for å ha 
Saferec AS med på laget.  Vi er veldig stolte av at 
det produseres bergingsbiler i Gjerdrum!  Lykke til 
videre!
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Hurra for 17.mai......
Kåseriet av Jan Thorseng på 17. mai 2017

Arne var en enkel sjel som trivdes med å se åker’n gro,

men alt for ofte var det noen som forstyrret hans indre bedagelighet og ro.

For Kjerringa var nemlig av de sterke og store,

så i heimen var det absolutt ingen tvil om hvem som bestemte og stod ved roret.

Han hadde nok lurt på om han måtte ha ny dress til 17.mai,

men han konkluderte med at det var nok bare ryggen som var blitt litt svai.

Men selv med pusten inne merket han at den var fryktelig trang i år,

håpløst med sånne klesskap som gjør at klærne ikke tåler en fuktig vår.

Så ut i tog i trang og varm dress,

og bukseknappen kjente nok på et uvanlig stort press.

Men 17.mai skulle pina dø feires,

og i følge kjerringa så skulle latskapen nå endelig beseires.

Men Arne kjente at både bein og rygg verka,

men verst var det å tenke på den helt urørte lommelerka.

Og den skulle han jammen meg for lengst ha kverka,

hadde det ikke vært for at den derre kjerringa på død og liv også skulle ha’n innom kjerka.

Så med dårlig humør følte han seg helt pumpa,

og han gikk nok litt sakte for plutselig kjente han et tupp bak i rumpa.

For kjerringa fant seg ikke i at han med hue skulle henge,

irritert hun ble der hun så han gå og i beina slenge.

På Kommuneplassen ordfører’n holdt sin vante lange tale,

Arne fikk egentlig langt mer ut av å høre hanen gale.

Hornmusikk og utdeling av en og annen pris,

og deretter 150 meter i kø bare for å få kjøpt seg en kaffe og en is.

Men respekt han hadde for både konge og fedreland,

så under “Ja vi elsker” var han jo med og sang.

Etterhvert ønsket 17. mai-komiteen alle en god tur hjem,

og etter både slit og gnagsår så han omsider sitt eget hus igjen.

Kjerringa var utslitt for hun kom bare såvidt inn i stua,

før hun hadde sovna med hue i bunadslua.

Endelig kunne Arne sette seg ned og lerka kom nå fram,

ikke no’ var som 17.mai og i ro og mak kunne ta seg en dram.

Så nå kunne han endelig grunnlovsdagen nyte,

ingen som maste og ingen som mer i dag skulle syte.

Aldri hadde han skjønt seg på hvordan stress og mas kunne bli til en hyggelig fest,

nei fra go’stolen og bare glane utover gar’n var det han likte absolutt best.

Moralen er da at kjerringa må holde ut hele dagen,

for å kontrollere gubben og hva han får i munnen og magen.

Men dagens høydepunkt var å åpne buksa å slippe ut litt press,

og den eneste som var enda mer fornøyd var nok selve bukseknappen i en alt for trang dress.
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SMIEGÅRDEN
      - for de gode opplevelsene

Lunsj, småretter, kaffe, kaker og bakst i hyggelige omgivelser

Det gleder vårt hjerte og varmer vårt sinn, hver gang akkurat du 

kommer inn!   Velkommen til oss.

            

Åpningstider i sommer: Følg med på Facebook!

Følg oss på facebook, og få med 

deg hva som skjer! 

Smakfulle gaver å gi bort 
eller til seg selv

Alltid ferske hjemmebakte
skolebrød og kaker Hos Nabo`n

Hos Nabo´n,
Ask 68, 2022 Gjerdrum, 
tlf: 912 46 478/911 41 36

www.facebook.com/Mimmis Blomster & Interiør - Ask 69, 2022 Gjerdrum Tlf. 63 99 14 90

Blomsterbutikk med “vri”
Fest- og sorgbinderier, inne- og uteplanter, gaver og interiør. 
Det hele krydret med egenproduserte 
varer som;

Sølvsmykker!
Heklede sjal og pledd.

I tillegg har vi:
 
Servise fra PiP
Vesker fra Moo
Produkter fra Durance,
Lamper fra Miljøgården,
og mye, mye, mer !!!
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«Moderne»	markedsføring	i	en	digital	
verden	
	

	

Vet	du	hva	markedsføringsbudsjettet	ditt	går	til?	Måler	du	resultatene	av	det?	Mange	bedriftsledere	
ser	dessverre	på	markedsføring	som	en	utgift	i	stedet	for	en	investering	for	å	øke	salget.	

I	dag	får	du	direkte	målbare	resultater	av	nær	sagt	alle	dine	markedsføringsaktiviteter.	Moderne	
markedsføring	er	målbar	når	du	går	systematisk	til	verks.	Din	oppgave	som	bedriftsleder	er	å	definere	
hva	du	vil	oppnå.		

Her	er	noen	typiske	ideer:		

• Økt	salg.		
• Høyere	merkekjennskap.		
• Mere	trafikk	til	din	web.		
• Flere	henvendelser	via	kontaktskjema	på	webben.		
• Besøk	og	salg	på	en	spesifikk	kampanjeside	på	din	web.		
• Besøk	på	messestand.	
• Antall	«likes»	på	Facebook	siden	din.	
• osv…	

Alt	dette	kan	måles	slik	at	du	vet	hva	du	får	igjen	for	markedsføringskronene	dine.	

Greit	nok	–	dette	vet	du.	Det	er	så	uendelig	mange	muligheter	og	du	blir	bombardert	av	
tilsynelatende	gode	tilbud	som	skal	sørge	for	at	«du	oppnår	suksess»	-	men	du	tviler	fordi	du	er	ikke	
helt	sikker.	Så	hvor	starter	du?	

Jeg	anbefaler	følgende:	

“Moderne” markedsføring i en 
digital verden

Ved Pieter Spilling
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1. Definer	forretningsmålene.	Hva	skal	du	oppnå?	Hvorfor	skal	du	markedsføre?	
2. Identifiser	markedsaktiviteter	som	understøtter	forretningsmålene.	
3. Kreativt	og	grafisk	arbeid	

Hvis	du	trenger	impulser	fra	utsiden	bør	man	benytte	reklamebyrå	for	å	skape	ideer.	For	at	
dine	publikasjoner	og	bilder	skal	se	profesjonelle	ut	bør	man	benytte	grafisk	designer	til	å	
utforme	materiellet.		

4. Kampanjen	er	klar	til	å	fly.	Nå	skal	den	implementeres	og	administreres.	Skal	du	stå	på	
messe?	Annonsere	i	bransjeblader?	Digital	kampanje	med	Facebook,	Google	Adwords	eller	
andre	sosiale	medier?	Det	mest	moderne	er	«programmatisk	annonsering»	gjennom	
annonseringsnettvkerk	hvor	din	annonse	faktisk	«finner»	din	definerte	målgruppe	på	egen	
hånd.	Og	det	beste	er	at	du	bare	betaler	for	de	som	klikker	på	annonsen	din.	Snakk	om	
presisjonsmarkedsføring!	

5. Når	kampanjen	er	oppe	å	kjøre	må	du	måle	resultatoppnåelsen.	Og	ikke	minst	følge	opp	
henvendelser	og	leads.	Med	en	avansert	web-løsning	kan	du	også	få	varsling	når	dine	mest	
interessante	kunder	er	inne	på	webben	din	for	å	lese	nærmere	om	dine	tilbud.	

6. Konkretisere	forbedringspotensiale	og	justere	underveis	dersom	din	kampanje	skal	gå	en	
stund,	eller	noter	det	ned	for	senere	kampanjer.	

	

	

	

Artikkel	2:	

Digital	transformasjon	innen	
markedsføring	
I	2010	startet	for	alvor	min	digitale	transformasjon	av	markedsføring.	Jeg	hadde	brukt	topp	moderne	
dataverktøy	for	digital	kommunikasjon	i	mange	år	og	kommunisert	med	mine	kunder,	
målt	åpningsrater	og	klikk	på	nyhetsbrev.	Jeg	måtte	ta	et	nytt	steg	–	vår	webløsning	var	gammeldags	
og	lite	brukervennlig.	

Dermed	gjorde	jeg	det	alle	gjør	i	dag:	Jeg	googlet	–	og	jeg	fant	mye	ny	og	nyttig	informasjon	om	
hvilken	vei	moderne	marketing	går!	

Jeg	fant	metodikken	for	inbound	marketing.	Studier	gjennomført	blant	annet	ved	Harvard	viser	
at	rundt	60%	av	alle	kjøpsprosesser	starter	med	søk	på	nettet.	Min	egen	googling	og	funn	beviser	at	
metodikken	er	riktig!	

Hos	min	daværende	arbeidsgiver	implementerte	jeg	et	nytt	web-system	og	satte	inbound	marketing	
metodikken	i	bruk	med	

• blogging,	
• landingssider,	
• call-to-actions	(handlingsoppfordring)	og	
• sosiale	medier.	

Digital transformasjon innen
markedsføring
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Og	det	ga	resultater!	Etter	relativt	kort	tid	kom	det	tikkende	inn	nye	ferske	henvendelser	fra	vår	nye	
webplattform.	Inbound	marketing	er	veien	videre.	Inbound	er	moderne	markedsføring.	

	

	

	

Inbound	markedsføring	er	en	systematisk	metode	hvor	målsetningen	er	at	kundene	finner	deg	når	de	
er	i	starten	av	en	kjøpsprosess.	

Gjennom	innholdsmarkedsføring	(blogging),	riktige	nøkkelord	(søkeord)	og	smart	utnyttelse	av	
sosiale	medier	tiltrekker	vi	kunder	til	å	besøke	vår	web.	

På	webben	leder	vi	den	besøkende	til	innhold	som	gir	
ytterligere	informasjon	mot	at	han	etterlater	seg	sin	
kontaktinformasjon.	Dette	kaller	vi	
konverteringspunkter.	

Når	du	nå	har	kontaktinformasjon	kan	du	gradvis	spisse	
budskapet	ytterligere	inn	mot	kundens	behov	–	basert	
på	analyse	av	hans	besøksstatistikk	på	våre	websider.	
Denne	bearbeidingen	skjer	ved	hjelp	av	CRM	verktøy,	
epost-markedsføring	og	markedsautomatisering.	

Når	den	besøkende	til	slutt	blir	kunde	er	det	vår	oppgave	å	glede	han	i	ettertid	med	ytterligere	nyttig	
informasjon	og	kunnskap	slik	at	han	skryter	av	oss	og	blir	en	god	referanse.	Dette	vil	normalt	lede	til	
gjenkjøp	av	ytterligere	produkter	og	tjenester…	

	

	

Moderne	digital	markedsføring	dreier	seg	om	å	bruke	de	digitale	kanalene	for	å	nå	dine	målgrupper.	
Sentralt	i	digitale	markedsføringsstrategi	er:	

• Web	som	også	er	tilpasset	til	nettbrett	og	mobiltelefon	-	og	et	funksjonelt	og	pent	design	
• Innholdsstrategi	(content	marketing)	
• Søkemotoroptimaliserte	sider	(SEO	–	Search	Engine	Optimization)	
• Epost	&	nyhetsbrev	(email-marketing)	
• Konverteringspunkter	(leads	conversion)	
• Automatiserte	responser	basert	på	adferd	
• Sosiale	medier	

Og	det	ga	resultater!	Etter	relativt	kort	tid	kom	det	tikkende	inn	nye	ferske	henvendelser	fra	vår	nye	
webplattform.	Inbound	marketing	er	veien	videre.	Inbound	er	moderne	markedsføring.	

	

	

	

Inbound	markedsføring	er	en	systematisk	metode	hvor	målsetningen	er	at	kundene	finner	deg	når	de	
er	i	starten	av	en	kjøpsprosess.	

Gjennom	innholdsmarkedsføring	(blogging),	riktige	nøkkelord	(søkeord)	og	smart	utnyttelse	av	
sosiale	medier	tiltrekker	vi	kunder	til	å	besøke	vår	web.	

På	webben	leder	vi	den	besøkende	til	innhold	som	gir	
ytterligere	informasjon	mot	at	han	etterlater	seg	sin	
kontaktinformasjon.	Dette	kaller	vi	
konverteringspunkter.	

Når	du	nå	har	kontaktinformasjon	kan	du	gradvis	spisse	
budskapet	ytterligere	inn	mot	kundens	behov	–	basert	
på	analyse	av	hans	besøksstatistikk	på	våre	websider.	
Denne	bearbeidingen	skjer	ved	hjelp	av	CRM	verktøy,	
epost-markedsføring	og	markedsautomatisering.	

Når	den	besøkende	til	slutt	blir	kunde	er	det	vår	oppgave	å	glede	han	i	ettertid	med	ytterligere	nyttig	
informasjon	og	kunnskap	slik	at	han	skryter	av	oss	og	blir	en	god	referanse.	Dette	vil	normalt	lede	til	
gjenkjøp	av	ytterligere	produkter	og	tjenester…	

	

	

Moderne	digital	markedsføring	dreier	seg	om	å	bruke	de	digitale	kanalene	for	å	nå	dine	målgrupper.	
Sentralt	i	digitale	markedsføringsstrategi	er:	

• Web	som	også	er	tilpasset	til	nettbrett	og	mobiltelefon	-	og	et	funksjonelt	og	pent	design	
• Innholdsstrategi	(content	marketing)	
• Søkemotoroptimaliserte	sider	(SEO	–	Search	Engine	Optimization)	
• Epost	&	nyhetsbrev	(email-marketing)	
• Konverteringspunkter	(leads	conversion)	
• Automatiserte	responser	basert	på	adferd	
• Sosiale	medier	

• Betalbar	marketing	som	f.eks	Google	Adwords	

Har	du	en	markedsfører	i	din	bedrift	i	dag?	Er	disse	temaene	på	dagsorden?	Hvis	nei	–	det	bør	de	
være.		Alternativt	kan	du	engasjere	ekstern	konsulent	til	å	bistå	med	å	få	på	på	plass	en	digital	
markedsføringsstrategi.	
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TELEFON 932 63 595 • post@gjerdrumbs.no

Over KAFFEKOPPEN!

Et hyggelig håndverksmiljø i Kjøpmannstredet på Ask
Alltid tid til en kaffekopp.. (NOT!?)

Trenger du håndverker så hør med oss:-)

TELEFON 63 93 80 50 • torfinn@cfa.as

TELEFON 414 23 747 • jan@genial-elektro.no
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Boots apotek Gjerdrum
Vestvang 6, tlf: 63 93 80 40, åpent: 09.30 - 17.00 (10 - 14)

Tilbudet gjelder utvalgte produkter og varer t.o.m. 02.07.17 eller så langt lageret rekker.  
Vi spanderer det rimeligste produktet. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Dikt av Hans Børli               

JEG HADDE SÅ LITE …

Jeg hadde så lite å gi deg, bror!

Ord bare.- Ord

som hvisket i snøfall’og vind fra nord.

Du hørte dem ikke,

- ditt liv var for hardt og nært.

Men sammen eier vi noe

ordløst kjært.

Sammen eier vi alt som

jeg fåfengt søkte å si.

Ingen blomme blømte forgjeves

i laugg og li

Arbeid med glede!

Alt arbeid har sin egenverdi.
Enhver oppgave, liten eller stor, er
viktig nok til å bli utført godt,
grundig og med omtanke. Vær
stolt av arbeidet ditt, og av deg
selv når du gjør en god jobb.

“
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Kurs og konferanse eller bryllup/selskap

Raumergården ligger stille og vakkert til på Ask i Gjerdrum, bare 15 min. fra Gardermoen, og 30 min. fra Oslo. Et lite, familiedrevet 
kurshotell med stor lidenskap for lokale råvarer, og en velfylt vinkjeller. 

Vertskapet trakterer selv små og store ledergrupper med varm og personlig service, full diskresjon og prikkfri gjennomføring. 
Vi har kresne konferansegjester, og vet hva som skal til for å skape riktig atmosfære. Overnatting for inntil 52 personer.

Raumergården Hotel arrangerer små og store bryllupsfester. Egen brudesuite, 11 juniorsuiter og 28 enkeltrom.
Vil du vite mer eller ta en prat med oss, kan du ringe 63938000 eller sende en epost til booking@raumergarden.no.

Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjedrum rett utenfor Oslo. En flott ramme rundt en av de viktigste begivenhetene i 
livet - den romantiske bryllupsfesten. En vellykket bryllupsfeiring avhenger av god planlegging og prikkfri gjennomføring. 
Små, men uhyre viktige detaljer kan avgjøre om festen blir et minne for livet, eller bare et hyggelig minne.

Anita Aasland, vertinne og kjøkkensjef på Raumergården, har et suverent øye for detaljer, både før og under festen. 
Hennes råd og kunnskap er høyt verdsatt. Anita er lidenskapelig opptatt av mat og vin, og tryller frem lekre retter av de beste 
lokale råvarene. Vakre festbord dekoreres med stor glede og omtanke. Overlat det meste til henne, så kan du begynne å glede 
deg allerede nå.

Vil du vite mer eller ta en prat med Anita, kan du ringe 63938000, eller sende oss en epost – booking@raumergården.no. 
Små og store bryllupsfester. Brudesuite, 11 juniorsuiter + 28 enkeltrom.

Les mer om oss på www.raumergården.no.  

Raumergården Hotel AS, Ask  •  Postboks 14, 2024 Gjerdrum  •  Telefon: 63 93 80 00  •  Fax: 63 99 29 90  •  www.raumergarden.no

Romantisk bryllup på landet

Har du problemer med 
ditt TORVTAK?
Vi har opparbeidet oss en bred kompetanse  
på rehabilitering av torvtak, og kan i dag 
tilby faste priser på alt synlig arbeid.

Radonmembran
-  Membranen er Sintef godkjent for legging i  Bruksgruppe A og B   
-  Membranen er veldig fleksibel, alle detaljer blir laget på stedet 
-  Kan legges i alt slags vær

Torvtakmembran 
 -  Membranen festes mekanisk til underlaget. 
 -  Sklisikker overflate
-  Kan benytte skjulte takrenner

Visste du at det dessverre er flere som har 
problem med sine torvtak? Dette skyldes 
primært tre årsaker:

1.  Underlager er for dårlig, eller feil lagt,   
 slik at det oppstår lekkasje i torvtaket.
2.  Feil valg av torvtakleverandør.

3.  For dårlig vedlikehold.

Vi holder  

monterings- og 

sveisekurs for 

håndverkere.

Myragutua 61, 2022 Gjerdrum
Tlf. 404 08 794/483 11 851
post@miljotak.no
www.miljømembran.no

Miljøtak sin Miljømembran er et produkt av uarmert, fleksibelt 
polypropylen med ekstremt lang levetid. Dette er den mest  
brukervennlige sveise membranen på markedet idag, som  
garanterer enkel, rask og sikker montering. 

Dikt av Hans Børli               

JEG HADDE SÅ LITE …

Jeg hadde så lite å gi deg, bror!

Ord bare.- Ord

som hvisket i snøfall’og vind fra nord.

Du hørte dem ikke,

- ditt liv var for hardt og nært.

Men sammen eier vi noe

ordløst kjært.

Sammen eier vi alt som

jeg fåfengt søkte å si.

Ingen blomme blømte forgjeves

i laugg og li
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5 lederoppgaver for å få bedre 
avkastning på opplæringsprosesser
1. mai 2017 | Blogg | Birger Landmark

”Det en leder setter på agendaen – det blir gjort!”, heter det i et ordtak. Mange bedrifter sier og skriver at de satser  
på kompetanse, men hva gjør de? Noen har strukturerte opplæringsprogrammer og -planer. Andre gjør noen ”stunt” 
av og til og atter andre lar det bli med praten, eller overlater til den enkelte medarbeider å finne aktuelle opplærings- 
tilbud og tid til å gjennomføre disse.

En god leder forankrer opplæring i bedriftens overordnede konkurransestrategi. Og lar denne få betydning for å sette 
av ressurser til kompetanseheving. Ressurser betyr penger i budsjettet og tid til opplæring.

1.  Kartlegg kompetansen!

2.  Sett av ressurser!

3.  Still krav og følg opp!

4.  Vær rollemodell for læring!

5.  Skap en kultur for læring og utvikling!

Begrepet ”En lærende organisasjon” er yndet å bruke i foredrag og i strategidokumenter. Men hva betyr det i 

praksis? Det betyr blant annet at alle ledere og medarbeidere har lyst og mulighet til stadig forbedring og utvikling  
av sine ferdigheter.

Det handler om å etablere en treningskultur (se mitt blogginnlegg ”Slik blir du bedre”). Sentralt i en god trenings- 
kultur er konstruktive tilbakemeldinger (se mine blogginnlegg ”Bli bedre med konstruktive tilbakemeldinger” og 
”Konkrete tips for tilbakemeldinger”).

Hvis du følger mine råd i de fire første punktene i denne bloggen, er du langt på vei til å få til en god kultur for  
læring og utvikling.

Ta gjerne kontakt, så kan vi ta en prat om en opplæringsprosess innen personlig kommunikasjon (forhandlinger,  
salg, kundebehandling, budskapsformidling).

Gå inn på www.involver.no og se hele innlegget, punktene har en del undertekst.

Følg bloggen til Birger Landmark, anbefales.

Ved Birger Landmark

Birger Landmark
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Tusen takk til Thomas og  
Rema 1000
Gjennom Rema 1000 Ask cup har jeg hatt gleden av å samarbeide med Thomas Halvorsen, sier Terje Hovden i 
GIL.  
  
Alt innkjøp av mat og drikke har blitt gjort i nært samarbeid med Thomas. Han stiller opp til alle døgnets tider for 
at vi skal kunne gjennomføre en vellykket Cuphelg. 
  
Uten Thomas sitt engasjement for klubben og tilstedeværelse hadde det vært utfordrende å lykkes med et godt 
innkjøp. 
 
Rema 1000 Ask Cup 2017 er helt klart all time high ifht samarbeid og gjennomføring. På vegne av Cup komiteen 
vil jeg rekke et stort Tusen takk til Thomas!
 
Thomas bistår også med kjølelager, etc. i forbindelse med mat og drikke som Tine meierier sponser alle fotball-
skoler med. Thomas sørger også for meget gode innkjøp til kiosken.

Gjerdrum Fotball har gleden av å invitere til  

Rema 1000 ASK Cup 13. - 14. mai 2017 
Det blir fotballfest hele helgen med mange aktiviteter for barna 

Program:
l 5ér turnering for årsklassene 7-10 år
l 120 påmeldte lag, ca 1000 fotballspillere, ca 360 kamper
l Café, kiosk og grill - vi åpner den nye kiosken på kunstgresset
l Morsomme aktiviteter for barna inne i hallen åpen for alle barn i Gjerdrum  
 (kr 100,- for aktivitetspass)

Bli med å skape en flott ramme for våre spillere og 
våre gjester i Gjerdrum! Aktiviteter i hallen:

ASK
Velkommen til REMA 1000 Cup i Gjerdrum
13-14 mai 2017
Gjerdrum Fotball har gleden av å invitere til Rema 1000 ASK Cup
Det blir fotballfest hele helgen med mange aktiviteter for barna.

Program:
- 5ér turnering for årsklassene 7-10 år
- 2009 og 2010 spiller lørdag 13. mai og 2007 og 2008 spiller søndag 14. mai
- 3-4 kamper per lag, kort tid mellom kampene
- Alle lag spiller 1x25 min
- Ny kunstgressbane
- Café og kiosk- Morsomme aktiviteter for barna
- Fortløpende premiering
- Kampoppsett legges ut ca en uke før turneringsstart på www.gilfotball.no
- Parkering 50kr
- Vi tar VIPPS både til parkering og i kiosken

Påmelding:
- Påmelding skjer her
- Påmeldingsfrist 1. mai
- Pris 300 kr pr lag ved påmelding før 1.april, deretter 600kr 
   som betales til kontonr 1870.45.28635
- Påmelding er ikke godkjent før innbetaling er registrert
- Begrenset antall plasser!

Vi gleder oss til en helg med mye morro!

Cup

 

 

Gjerdrum Fotball har gleden av å invitere til Rema 1000 ASK Cup 13 -14 
mai 
 
Det blir fotballfest hele helgen med mange aktiviteter for barna. 
Program: 
 
- 5ér turnering for årsklassene 7-10 år 
- 120 påmeldte lag, ca 1000 fotballspillere, ca 360 kamper  
- Café, kiosk og grill - vi åpner den nye kiosken på kunstgresset 
- Morsomme aktiviteter for barna inne i hallen åpen for alle barn i Gjerdrum  
   (kr 100,- for aktivitetspass) 

 

Bli med å skape en flott ramme for våre spillere og våre gjester i Gjerdrum! 

Aktiviteter i hallen:  

 

 

Gjerdrum Fotball har gleden av å invitere til Rema 1000 ASK Cup 13 -14 
mai 
 
Det blir fotballfest hele helgen med mange aktiviteter for barna. 
Program: 
 
- 5ér turnering for årsklassene 7-10 år 
- 120 påmeldte lag, ca 1000 fotballspillere, ca 360 kamper  
- Café, kiosk og grill - vi åpner den nye kiosken på kunstgresset 
- Morsomme aktiviteter for barna inne i hallen åpen for alle barn i Gjerdrum  
   (kr 100,- for aktivitetspass) 

 

Bli med å skape en flott ramme for våre spillere og våre gjester i Gjerdrum! 

Aktiviteter i hallen:  

Birger Landmark

Thomas Halvorsen



22 23

Næringslivsdikt
Jan Thorseng

Om du trenger en tjeneste eller bare litt grønsaker og kål,

kan du alltid benytte det lokale næringsliv for å nå ditt mål.

Her får du både mat og drikke,

og helsestudio om du med rumpa vil vrikke.

Du får tak i maling og tette tak,

kjøpt klær og kaffe som kan nytes i ro og mak.

Her er folk som på din bil fikser og mekker,

og huset ditt kan bygges av din lokale snekker.

Ja i Gjerdrum Næringslivsforening har vi det aller meste,

og kortreiste tjenester vil alltid være det aller beste!

Odd Nordengen er viktig
for sentrum!
Med jevne mellomrom ser vi Odd Nordengen 
gå med sin oppsamlertralle og rydde vekk 
søppel langs gangvegene på Ask.  Odd gjør 
det triveligere for alle oss som ferdes i sen-
trum! Gjerdrum Næringslivsforening ønsker 
å rette en stor takk til Odd for den viktige  
jobben han gjør!   
Tusen takk Odd!  

Odd Nordengen
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Tilbyr tjenester til bedriftsmarkedet og private husholdninger:

- Renholdstjenester: daglig renhold, vindusvask, hovedrengjøring, 
rydding, flytting, bortkjøring og flyttevask.

- Hagearbeid: stell av hagen, plenklipp m.m

- Omsorgstjenester: avlastning for pårørende, følgetjenester, 
innkjøp av dagligvarer, personlig hjelp og stell i hjemmet. 

RUSTAD GÅRD AS - DIN LOKALE VEDLIKEHOLDSPARTNER

Kontakt for befaring:  post@rustadgaard.no og telefon 905 98 641/936 22 663

Vi ønsker å levere 
beste kvalitet, 

har gode referanser og 
konkurransedyktige 

priser! 

Tid for en sjekk av tenner?  
Vi har utvidet vår kapasitet og tar imot nye  

pasienter. Vi har også  ettermiddags-/kveldstimer. 
Ring oss på tlf. 63 99 51 60 for en avtale. 

Sjekk også på www.asktannhelse.no
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Nytt avløpssystem for Gjerdrum,
Sørum og Fet

V/Turid Jødahl

Gjerdrum kommune er nå en del av MIRA, Midtre 
Romerike Avløpsselskap IKS.  

Mira ved daglig leder og prosjektleder Adel Al-Jumaily, 
inviterte i begynnelsen av mai næringslivsforeningene 
i Sørum, Fet og Gjerdrum til informasjon og befaring 
på det nye, flotte anlegget som er bygget på Tangen 
Industriområde, Sørumsand. I tillegg er det bygget et 42 
km langt ledningsnett som har krysset flere fylkesveier, 
E6, hovedbanen for jernbanen, hovedbanen for Flytoget, 
Glomma, Rømua, Leira og flere mindre bekker.  

Eier konstellasjonen er at Gjerdrum står for 13 %, 
Sørum for 51 % og Fet for 36%.  Budsjettet var på 523 
millioner og er ikke overskredet.

Vi var en delegasjon på 8 medlemmer fra Gjerdrum 
Næringslivsforening som deltok på befaringen, og vi ble 
alle mektig imponert over både byggeprosess og anlegg.  
Vi skjønner at dette har vært et meget omfattende og 
utfordrende prosjekt. Da er det enda mer imponerende 
at man har klart å levere både på budsjett og tid. 

Rensing av avløpsvann

MIRA skal sørge for rensing av avløpsvann for de tre 
eierkommunene. Selskapet ble etablert i 2012 etter at 
kommunene fant det bedre å satse på å samarbeide 
om et nytt, felles renseanlegg til erstatning for sine 
gamle og nedslitte. I tillegg til selve renseanlegget 

er det bygget et nytt transportanlegg med lange 
overføringsledninger, samt pumpestasjoner og annen 

nødvendig infrastruktur.  Det 
er bygget tilsammen 42 km 
med VA ledning, 9,8 km med 
sjøledning, 25 km grøftetrase, 
9 pumpestasjoner og 4 
dropptanker.  

MIRA valgte styrt boring 
under Glomma for å krysse 
elven, fremfor å legge rør på 
elvebunnen.  Dette arbeidet 
ble påbegynt høsten 2014 og 
i februar 2015 ble det satt ny 
Norgesrekord med styrt boring 
på 1360 meter.  

Avløpsvann fra Sørum og Fet var 
allerede tilkoblet da vi besøkte 
anlegget i begynnelsen av mai 
og Gjerdrum følger like etter 
med tilkobling siste uke av mai 
måned.   Vannet som sendes ut 

igjen i Glomma etter rensing, er renere enn vannet som 
tas inn i anlegget fra Glomma.

MIRA har avtale med Norsk Gjenvinning som overtar 
slammet som tas ut etter rensing.  Slammet sendes 
med containere til Drammen gjenvinningsanlegg hvor 
det i dag går til deponi.  

Miljøvennlig og kostnadseffektivt anlegg

Dette er et miljøvennlig og kostnadseffektivt anlegg som 
har kapasitet for sterk befolkningsvekst i kommunene i 
lang tid framover.  Mens de tre kommunene til sammen 

Daglig leder og prosjektleder Adel Al-Jumaily
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Nytt avløpssystem for Gjerdrum,
Sørum og Fet har 37 000 innbyggere i dag, er anlegget dimensjonert 

for hele 75 000 innbyggere.  

Overføringsanlegg for drikkevann i samme trase. 

I tillegg til avløp er det lagt overføringsanlegg for vann 
for Nedre Romerike vannverk (NRV) i samme trase.  

Daglig leder i NVE Thomas Trømborg innledet om 
pågående og planlagte prosjekter med stort fokus på 
etablering av reservevannforsyning til kommunene på 
Romerike.  Avtale med vannverkene var allerede signert 
og avtale med Gimilvann vil bli signert når Gjerdrum 
mottar vann fra NVE.  

Gjerdrum vil bli koblet på vann i løpet av mai 
måned.  For Gjerdrum betyr dette en ny permanent 
vannforsyning som er dimensjonert for en forsterket 
befolknings- og næringslivsvekst fram til 2050.

Samordningen med MIRA og ny reserve vannforsyning til 
Kløfta har redusert investeringsbehovet.  For Gjerdrum 
betyr dette en kostnadsramme på 40 millioner.  

Vannforsyningen gjennom NVE vil også sørge for renere 
drikkevann til Gjerdrum enn det som er tilfelle i dag. 

Fiberkabel med stor kapasitet

Samarbeidspartnerne har også lagt fiberkabel i 
samarbeid med Telenor i samme trase, som  kan 
komme til god framtidig nytte, ikke minst for 
næringslivet i de tre kommunene.  

Først og fremst er denne lagt for bruk av MIRA selv, men 
de bruker per i dag kun 2 til 3 % av kapasiteten.   Denne 
fiberkabelen kan bli svært verdifull framover både for 
næringsliv og bolig.

Takk!

Vi takker for oss, for både omvisning på 
anlegget og informasjon om dette felles store 
samarbeidsprosjektet for Gjerdrum, Sørum og Fet.   
Her har man ikke bare klart å levere på budsjett 
og tid, men også planlagt for framtidig utvikling 
på en beundringsverdig miljø- og kostnadsmessig 
måte. Vi er imponert og takknemlig for fornuftig 
bruk av skattepengene vi alle bidrar med. 

Gjerdrum Næringslivsforening gratulerer og 
ønsker lykke til videre.
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Øyvind Brennmoen
CEO/Sommelier
+47 992 98 860
oyvind@buvez.no

Buvez Agenturer AS  

 www.buvez.no

Øyvind Brennmoen
CEO/Sommelier
+47 992 98 860
oyvind@buvez.no

Buvez Agenturer AS  

 www.buvez.no

Info-annonse våren 2017
Da er vi endelig i ferd med å riste av oss  
våren, og etter litt snøvær i starten har det 
blitt flere fine sommerdager, skjønne og 
milde. Det trigger lysten til å gjøre det fint 
rundt oss. Rengjøring og planting av trær og 
blomster. Mange områder er blitt riktig fine, 
men fortsatt kan mye gjøres for å gjøre Ask 
sentrum til en trivelig landsby å ferdes i.

Ask Storvel, 2017/2018
På generalforsamlingen 28.mars 2017 ble 
valget som følger:
Styreleder                  Vakant
Nestleder                   Bård Tisland (fung.leder)
Kasserer                     Hilde E Iversen
Styremedlemmer     Anders Beck
                                     Geir Havenstrøm
                                     Odd Sæther
Varamedlemmer       Frank Nygård
                                     Ivar Arne Mjøen

Organisering av styrets arbeid
Arbeidsoppgavene organiseres i 4 områder, 
og styrets medlemmer er ansvarlig for opp- 
følging av handlingsplanene (oppgavene)  
i sine områder:

l  Sentrumsutvikling
l Trafikk og sikkerhet
l  Infrastruktur, veier, gang og sykkelveier,  
l  Miljø, beplantning, renovasjon og  
 belysning, 

Medlemmer
13 boligsameier og 40 husstander/firma er 
tilsluttet Ask StorVel.
Totalt ca 1000 medlemmer.

Informasjon
En viktig oppave er å informere våre  
medlemmer om sakene vi arbeider med, 
derfor sender vi ut skriftlig informasjon 2 g/
år.  Medlemsmøter avholdes på høsten, og  
vi har infoannonser i Gjerdrum Næring og 
Handel.  Se vår hjemmeside (askstorvel.no).

Noen av oppgavene med mest fokus 
i dag….

Sentrumsutvikling: 
l  Vestvang-Coop området: Ny avlastningsvei  
 mot vestveien og Nystualiaveien og  
 forskjønnelse av torv. 
l  Kulturhuset/Parken, pådriver for å komme  
 i gang med fase 2 (deltar videre i referanse- 
 gruppa.)

l  Utbyggingsprosjekter: Vi krever lands- 
 bypreg for å bryte opp vedtatt kvartals- 
 struktur som vi mener er alt for «hard» 
 til å kunne få et trivelig bygdesentrum.                                                                   
l  Oppvekstjordet: Ny flerbrukshall, frem- 
 tidig plassering av ny barneskole m.mer.  
 Vi deltar i referansegruppa.

Infrastruktur:
l  Behov for mer hensiktsmessig trafikkav- 
 vikling i sentrum (Vestvang-Coop området)
l  Skiløype/turløype fra Ask til Romeriksåsen.

Trafikk og sikkerhet: 
l  Fartsreduksjon i Nystuliaveien.
l  Trafikk avlastning og fart i Ask sentrum.

Miljø, trivsel, renovasjon, beplantning og 
belysning
Overvåker og purrer opp:
l  Renhold og søppeltømming.
l  Beplantning og forskjønnelse (fokus på  
 potensielle forbedringer i Ask sentrum).
l  Snørydding, strøing og feiing.
l  Utplassering av hvilebenkene.

Hvordan kontakte oss
e-post:  post@askstorvel.no 

Sammen skal vi bidra til å realisere vår visjon:  
”Ask skal bli verdens beste sted å bo”

             God Sommer!

Vår visjon:
”Ask skal bli verdens beste sted å bo”
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1.	 Strategisk	næringsplan	–	Strategiplan	for	næring	i	Gjerdrum

2.	 Følge	opp	Gjerdrum	Næringshage	AS

3.	 120	medlemmer	i	GNF	i	2017

4.	 Følge	opp	planarbeidet	for	nytt	næringsareal	på	Gauterud/Flatner

5.	 Arbeide	videre	for	produksjon	og	salg	av	lokal	mat

6.	 5	medlemsmøter	inkludert	årsmøte	og	julebord	med	aktuelle	tema.

7.	 4	utgaver	av	bladet	Gjerdrum	Næring	&	Handel

8.	 Økt	satsing	for	å	markedsføre	og	synliggjøre	Gjerdrums	næringsliv

9.	 Næringslivspris	2017

10.	 Arrangere	julegateåpning/åpne	butikker	i	forbindelse	med	tenning	av	kommunens		

	 julegran

11.	 Arrangere	julebord	for	forenings	medlemmer.

12.	 Møtekalender	2017	

Handlingsplan for  
Gjerdrum Næringslivsforening 2017

Julebord 2017

I år blir det endringer...
følg med og hold av datoen -  

Fredag 8. desember 2017

I år har vi egen festkomité -
bestående av: 

Anita Aasland Brennmoen
Bente Larsen
Hanne (på landet) Leister Jødahl 



Vil ønske alle våre  
lesere en riktig
god sommer!


