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I dette første bladet av Gjerdrum 
Næring & Handel i 2018, 
presenterer vi igjen flere foretak 
både innen næring og handel.  
Vårt ønske med bladet er å løfte 
fram og markedsføre næringslivet 
i Gjerdrum til bygdas innbyggere 
og til alle som bor i Holter i 
Nannestad.  De får også bladet 
og de er velkommen til å bruke 
næringslivet i Gjerdrum.  Vi 

ønsker jo at de stopper på Ask og benytter tjenestetilbudet 
her.  

Næringslivsforeningen prøver så godt vi kan å medvirke til 
flere arbeidsplasser i Gjerdrum.  Vi arbeider for å styrke 
det næringslivet vi har og trekke til oss nye næringer, varer 
og tjenester.  Laget har nå 120 medlemmer og vi ønsker at 
enda flere blir med.  I Gjerdrum næringshage (Gjerdrum 
Næringspark) som Gjerdrum Næringslivsforening 
tok initiativ til i 2013, er det nå 7 arbeidsplasser og 8 
virksomheter representert. Dette er et godt sted for 
gründere og små virksomheter som gjennom fellesskap og 
samarbeid kan skape utvikling og vekst. 

Gjerdrum Næringslivsforening skal avholde sitt årsmøte 20. 
mars.  Det blir en fornyelse i styret og jeg  benytter denne 
anledningen til å takke for meg.  Det har vært 6 interessante 
år, men nå er tiden inne til å føre stafettpinnen videre.   
Anita Brennmoen Aasland er innstilt som ny styreleder.  Vi 
ønsker henne og resten av styret lykke til videre!   Dette blir 
bra!

God påske ønskes dere alle!

Med vennlig hilsen

Gjerdrum Næringslivsforening

Turid Jødahl

leder
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Nytt år og nye muligheter!

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 2019
Jakten på neste prisvinner fortsetter. Vær bevisst 
når dere har med næringslivet i 
Gjerdrum å gjøre. Er det en mulig 
kandidat for 2019? 
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 2019

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

“

Det beste vi kan gjøre 

for å oppmuntre oss selv, 

er å oppmuntre en annen

Mark Twain
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“
Velkommen til årsmøte i  
Gjerdrum Næringslivsforening 
Tirsdag 20. mars kl. 1800 i Gjerdrum kulturhus, Storskolen, 
2.etg. inngang på baksiden.

• Utdeling av Næringslivsprisen 2018  
v/ordfører Anders Østensen

• Vanlige årsmøtesaker
• Fra Bordeaux til Gjerdrum med Buvez Vinimport 

v/Anita Brennmoen Aasland

Enkel beverting.  Alle hjertelig velkommen!

Gjerdrum
Næringslivs-forening

Ordfører

Næringslivsprisen 20xx
tildeles

??

Gjerdrum	Næringslivsforening	
2022	Gjerdrum	

	

Til	Gjerdrum	kommune	
Gjerivegen	1	
2022	Gjerdrum	 	 	 	 	 	 	 Gjerdrum	27.01.2018	 	 	 	 	 	 	

	

Kommentar	til	høring	av	detaljregulering	for	Gang	og	sykkelvei	fra	Klampenborg	til	Leikvoll	

Gjerdrum	Næringslivsforening	har	drøftet	saken	i	styremøte	av	22.	1.2018.		Vi	ser	med	stor	tilfredshet	at	det	nå	er	framgang	i	planene	om	en	gang	og	sykkelveg	mellom	Klampenborg	i	Gjerdrum	og	Leikvoll	i	Skedsmo	kommune.		Dette	er	svært	positivt	for	Gjerdrum	og	vi	har	ingen	kommentarer	til	trasevalget.			

Det	vi	imidlertid	er	sterkt	opptatt	av	er	at	det	også	blir	fortgang	for	næringsareal	i	samme	område.	Dette	har	GNF	nå	kjempet	for	i	nærmere	seks	år	uten	særlig	resultat.	Vi	vet	det	er	arbeidet	med	saken,	men	at	den	nå	ligger	mer	eller	mindre	i	bero.		Gjerdrum	Næringslivsforening	er	svært	skuffet	over	at	det	tar	så	lang	tid	å	få	tilrettelagt	et	nytt	næringsareal	i	Gjerdrum.		Vi	er	veldig	glad	for	den	nye	gang-	og	sykkelvegen	og	håper	at	arbeidet	med	denne	kan	ses	i	sammenheng	og	tilpasses	til	det	planlagte	næringsarealet.		
	

Med	vennlig	hilsen	
Gjerdrum	Næringslivsforening	
Turid	Jødahl	
Styreleder	

Høringsuttalsele sendt fra GNF 
til Gjerdrum kommune i 2018

Å vite hva man har evne til

og streve med å oppnå det;

det er lykke.

Pearl S. Buck.
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ROMERIKE TAK OG MEMBRAN AS 
Jeg har tatt en prat med daglig leder Helge Holum i Romerike Tak og Membran AS som egentlig 
ikke er så glad for all snøen som ligger på takene og hindrer jobben hans, men det har vist seg å 
bli en grei ekstrainntjening likevel og det må vel kalles en symbiose. Når taket er måket og 
våren har gjort sitt så starter jobben med å legge ny membran eller nytt Shingeltak.  

Først litt historikk. Når startet du opp i denne 
bransjen?

Min første jobb i denne bransjen startet i 1988 på 
Fjellhamar Bruk. Der var jeg i 11 år og så startet jeg opp 
Østlandske Tak & Membran i 1999, sammen med Hans 
Kleivsletten. Dette selskapet solgte vi i 2006 til Protan hvor 
jeg også ble ansatt. Fant fort ut at det ikke var like moro 
som å drive eget og dermed startet jeg opp Romerike Tak 
og Membran AS med  Hans og Cato i 2007. Etterhvert har 
også André, sønnen min, fått en eierandel.

Hvor ligger kundegrunnlaget deres?

Nedslagsfeltet vårt er i utgangspunket hele Romerike, 
men vi har oppdrag utover det også. Østlandet er vel 
kanskje en bedre fortegnelse. Så tar vi jo tekke-oppdrag 
for de store entreprenørselskapene som TBA og GBS. Vi 
isolerer og etterisolerer bygg og tekker med asfalt tak-
belegg som er av høy kvalitet, type Icopal som er lagd for 
norske forhold.

Dette er visstnok viktig, skjønte jeg. Kvalitet er 
viktig! Shingeltak legges kun på skråtak. 

Vi har lagt membran på Norges Veterinærhøgskole 
ute i Ås, vi har tekket rundt 500 funkishus, bl.a. i 
Nittebergsvingen på Kjeller, Askheim 1 og 2, membran på 
Vestvang-bygget, forrige ungdomsskolen på Ask, Smart-
club bygget på Alnabru, Norges Idrettshøyskole, Jessheim 
videregående skole, for å nevne noen oppdrag. Og vi tar 
også eneboliger. Vi har et godt samarbeid med både 
Bunde Bygg og Bakke AS.

Ja, dere merker kanskje at det har blitt flere private 
boliger med flatt tak, nå er det funkishus som 
gjelder?

Ja, det merker vi og det er bra for oss og for kunden. Vi 
bruker kun Icopal produkter som gjenspeiler kvalitet.

Hva ligger dere på i omsetning og hvor mange 
ansatte er det i RTM?

Vi er 5 ansatte, men vi leier inn folk når det er store 
oppdrag. Omsetningen ligger jevnt på 20 mill. pr. år.  
Vi har holdt på i 20 år nå og har aldri hatt røde tall:-) 

Det høres ut som dere har nok å gjøre, hvordan er 
det med helsa når det blir så mye fysisk arbeid?

Den er det forsåvidt bra med, men selv om man holder seg 
i form via jobben, så blir det belastningsskader. Skuldrer, 
knær, mm. blir lidende i dette yrket. Det er en hard, fysisk 
jobb, så du tenker ikke på å dra på trening når du kommer 
hjem fra jobben...

Har du noen tips om hva man skal følge med på når 
det gjelder tak og snømengder?

Jeg anbefaler aldri å ikke måke snøen av taket. Vi vet aldri 
når været slår om og det blir varmegrader. Da blir snøen 
tung. Et dårlig tegn er hvis vinduskarmene begynner å 
bule ut eller du sliter med å få opp døra. Skulle det skje, 
ring Romerike Tak & Membran AS.

Dere har jo holdt til i Askheim 1C, men nå har dere 
flyttet på dere?

Ja, vi har overtatt 2 av portene som Gjerdrum brannvesen 
hadde på brannstasjonen på Askhøgda. Der har vi god 
plass og kontorer i 2. etasje med dusj og greier. Vi er veldig 
fornøyde med det.

Vi takker Helge for en hyggelig prat, og ønsker RTM 
lykke til videre. Nå vil vi ha vår!                       •••    

Ved Hege Lindhardt Thoresen

Daglig leder Helge Holum

         Gamleveien, Lørenskog                                    Jessheim vgs                           Smalvollvien, Oslo                Gystad Hageby, Jessheim                     Kaibygg, Aker Brygge      
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Her kan dere kjøpe:

l	 Plantejord
l	 Kugjødselkompost
l	 Veksttorv
l	 Hagegjødsel/kalk
l	 Plenfrø

Gauterud 9, 2022 Gjerdrum
Tlf. 458 46 892
innkjopslaget@gjerdrum-i.no

Rådyret

Denne dagen

vil jeg bevare i hjertet

som en ting av kostbarhet.

 

Jeg møtte et dyr på stien

i dagningens første time.

Et rådyr

så levende vakkert,

så skinnende ungt

som hadde det hoppet ned fra

den lave morgenstjerna i øst.

 

Dette møtet

gjorde hele dagen edel.

En skjør villdyr-ynde

la et lys av åpenbaring

over mitt grove dagsverk.

Hendene ante

den uforløste sangen i alle ting.

 

Jeg følte meg på underlig vis

fylt av ansvar. Fordi

skjønnheten hadde sett på meg

med de

mildeste øyne i skogen.

Hans Børli

Askhøgda 1, 2022 Gjerdrum

Tlf. 63 99 28 89 post@takmembran.no

www.takmembran.no

35 års erfaring innen taktekking!
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Ask Boliger AS
Tlf 959 48 286

Fjellgrinda.no
Fjellgrinda er et boligfelt, med gangavstand til  

Ask sentrum og Romeriksåsen.

Feltet er nå under regulering.

Følg utviklingen på vår nettside www.fjellgrinda.no

På bildet fra venstre:

Bjørn Granerud, Jon Dahle, Arne Granerud  
og Per-Arve Stølan

Minilager
3	Adgangskontroll

3	Alarm

3	Boder fra 4 - 8 m/2 

3	Tilgang 24/7

Hans Kr. Ask, Ask 68, 2022 Gjerdrum 
Tlf. 95 13 01 10   
hans-kristian@askindustri.no

Sparebank1 Østlandet  
ny medlemsbedrift til Gjerdrum 
Næringspark.
SpareBank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken 
Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus) er Norges 
fjerde største sparebank og er godt forankret på 
Østlandet med sin 170-årige tilstedeværelse i 
Hedmark, deler av Oppland, Oslo og Akershus.

Banken har vært gjennom store endringer de siste 
par årene, både ved fusjonen med SpareBank 1 Oslo 
Akershus og introduksjonen på Oslo Børs våren 
2017.

Konsernet har om lag 1100 ansatte, et 
forretningsvolum på 144 milliarder kroner (Q3 2017) 
og konsernadministrasjonen ligger i Hamar.

I tillegg til bank, plassering og forsikring 
har konsernet datterselskaper som tilbyr 
eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen 
finansiering. Banken er medeier i SpareBank 1 
Gruppen og har et nært samarbeid med de andre 
alliansebankene i SpareBank 1.

 SpareBank 1 Østlandet satser offensivt på 
Romerike, som en virksomhet som har en unik 
posisjon som samfunnsaktør på Østlandet.
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På bildet fra venstre:

Bjørn Granerud, Jon Dahle, Arne Granerud  
og Per-Arve Stølan

URBANIUM ER I FULL GANG MED UTVIKLINGEN AV
BOLIGER PÅ «INDREFILETEN» I ASK – ASKHØGDA

Her kommer det leiligheter fra ca. 35 - 125 kvm med balkonger, felles takterrasser, 

 parkeringskjeller og et stort gårdsrom. I tillegg skal det etableres et felles oppholdsrom 

til glede for alle beboerne i prosjektet.

FØRSTE SALGSTRINN KOMMER FOR SALG VÅREN 2018!

For innspill eller for å bli satt på interessentliste, kontakt

Megler Christian F. Foss / cff@eiendomsmegler1.no / tlf.: 901 73 534

REGISTRER
INTERESSE 

NÅ!

vo
ic
e.
as

ASKHØGDA

ASKHØGDA ASKHØGDA

ASKHØGDA

ASKHØGDA

ASKHØGDA

Bo tett pa naturen 
.

ASKHØGDA
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“Dette var innledningen da vi intervjuet Hanne ved 
oppstart av Hanne på Landet i 2013.  Nå er det gått 
fem år, og vi synes det er fint å kunne høre hvordan 
hun synes det har vært å drive butikk på Ask i disse 
årene.

Da vi spurte deg for 5 år siden hvorfor ønsket du å 
starte interiørbutikk, svarte du dette 

• Interessen er utvilsom stooooor:-) Tenk å få 
jobbe med hobbyen sin? Når det ble ledige lokaler på 
låven, så jeg mitt snitt til å oppfylle en liten drøm som 
har ligget på lur i mange år. Samtidig synes jeg Gjerdrum 
behøver en butikk som dette. Jeg tror mange med meg, 
synes det er synd at man må reise ut av bygda for å få 
tak i en gave/vertinnegave. Nå finnes det et tilbud for 
alle som ønsker å ha det lille ekstra til hjemmet eller 
seg selv. Vi er omringet av kjøpesentre rundt oss, og det 
er flott, men den generelle mening er vel at; har man 
sett ett storsenter, så har man i grunn sett de alle. I min 
butikk kan du finne de litt spesielle tingene som du ikke 
finner alle andre steder. Det er også viktig å nevne at 
det er veldig hyggelig å drive en liten butikk som dette. 
Du får et nært forhold til kundene, og det er hyggelig å 
kunne gi det lille ekstra, som er vanskelig å få i store 
kjedebutikker. Også er jeg ganske glad i prate da ;-))))

Og nå spør vi – hvordan har det gått i disse fem 
årene?  

OVERRASKENDE BRA :-) Når jeg tenker tilbake, så 
forstår jeg nesten ikke at jeg torde å satse på dette. 
Gjerdrum er ikke jo ikke så stort, og mange føler nok 
at det ligger litt utenfor allfarvei, men jammen meg 
har ikke folk funnet veien hit! Det er så gøy og jeg er 
så takknemlig for hver og èn som har kommet innom. 
En spesiell stor takk til alle dere her i Gjerdrum som 
støtter opp om det lokale tilbudet. Det har vært en glede 
å ha dere innom butikken, skravle litt og ikke minst 
hjelpe dere med det dere ønsker. Uten dere består ikke 
butikken…….så enkelt er det! 

Rent økonomisk blir man ikke rik av dette, men vi har 
økt omsetning for hvert år, flere og flere kunder kommer 
innom og jeg er verdens heldigste som får lov til å jobbe 
med hobbyen min:-) Når dette er sagt hadde dette ikke 
vært mulig uten mine aller nærmeste; venner og familie, 
som har heiet på meg fra dag èn! Sist men ikke minst…..
jeg har verdens beste kollegaer! For et herlig knippe 

jenter som står på fra de kommer inn døren, til de bærer 
inn det siste skiltet ved stengetid. Jeg har er så heldig 
som har disse, og at de holder ut med den litt pirkete og 
smått surrete sjefen sin…..jeg digger dem, og gruer meg 
til den dagen de utforsker livet videre……

 Vi ser at du også har utvidet sortimentet og har i 
dag både dameklær og damesko …

Ja, her har vi utvidet forholdsvis mye. Både klær og 
sko har vært en etterlengtet av kundene våre. Må si at 
dette er noe vanskeligere enn interiør. Motebransjen er 
«ferskvare»; stiler, farger og form forandres hyppig, og 
kundene har et enormt utvalg gjennom kjedebutikker og 
netthandel. For meg har det vært viktig å finne klær med 
god kvalitet. Vi MÅ tenke miljø i dag, og da er det bedre 
å handle god kvalitet og som er produsert under riktige 
forhold! Dette betyr at prisene er noe høyere, men hvis vi 
handler litt mindre og heller bra ting, så gjør vi oss selv 
en stor tjeneste på sikt. Nå høres det ut som om jeg bare 
har klær som koster herfra til evigheten. Nei, da, her er 
det noe for enhver smak, men kan jeg konkurrere med 
prisene til de store kjedene? Nei, det er bare helt umulig, 
men jeg kan derimot konkurrere med utvalget. De klærne 

HANNE PÅ LANDET - Gratulerer 5år! 
“I fjøset på Asktunet, der det inntil på 70 tallet sto melkekuer, har det kommet en ny interiør-
butikk.  Butikken har sjel og er ikke helt som andre interiørbutikker. Hos «Hanne på landet»  
kan du finne det lille ekstra enten det er til hjemmet, en gave eller det er noe til deg selv du er 
ute etter.”

Ved Turid Jødahl

Daglig leder og eier Hanne Leister Jødahl
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og skoene du finner hos meg, finner du ikke «alle» andre 
steder! Personlig synes jeg det er verdt mye! 

Hvordan markedsfører du virksomheten og hvem 
er det som er dine kunder?

Fra starten av har jeg kun markedsført meg på sosiale 
medier, med unntak av noen få annonser i aviser i 
sammenheng med jul, Gjerdrumsdagen mm. Facebook 
og Instagram har fungert som et skudd og for en liten 
bedrift som min har jo dette vært alfa omega. Det finnes 
ikke rom for annonsering à la H&M, og lignende store 
kjedebutikker. Men ingen reklame er bedre enn den som 
går fra munn til munn:-)

Kundene består egentlig av de fleste aldersgrupper. Med 
tiden har butikken utvidet varesortimentet, så det finnes 
litt for enhver smak. Innimellom finner du faktisk noe 
til mannen også. Men det er klart; i all hovedsak er det 
damer som frekventerer butikken mest, og det går mye i 
vertinnegaver, interiør og dameklær. 

Hva er viktig for deg som næringsdrivende på Ask 
etter at du har fem års erfaring med butikkdrift 
her?

Ask sentrum er i utvikling, og mye har skjedd bare på 
de fem årene jeg har holdt på. Jeg føler at vi som driver 
her har en god tone oss i mellom og støtter hverandre 
så godt vi kan. For min del ønsker jeg flere bedrifter 
velkomne! Vi får stadig flere innbyggere i Gjerdrum, og 
sentrum er et hyggelig sted å være, så kunne vi ha fått 
flere små, unike butikker, så kommer Ask sentrum til å 
blomstre enda mer enn det allerede gjør:-)

Hva tenker du om fremtiden?  

Den blir spennende!!!  Vi lever i en tid hvor man aner en 
liten revolusjon både her og der. Hva gjelder butikker, 
er jo selvsagt spørsmålet hvor lenge man klarer å 
overleve kjøpesentre og netthandelen? Hverdagen til de 
aller fleste er hektisk, men et sted må kanskje grensen 
gå? Jeg ser for meg en verden hvor alle sitter i hvert 
sitt hus, i hvert sitt rom og ser på hver sin skjerm. Vi 
jobber, handler til og med snakker med hverandre over 
nettet…..hm, hvor ble det av det menneskelige oppi alt 
dette? Uansett hvordan vi vender og vrir på det, så tror 
jeg menneskene ikke kan løpe fra sansene sine. Vi må 
se, føle, smake, prate og kjenne for at vi kan fungere 
optimalt. Da sier jeg bare hjertelig velkommen til Hanne 
på landet……..her skal du få sanse så mye du bare vil:-)

Noe mer du ønsker å formidle til bygdas 
innbyggere?

Tusen hjertelig takk for all støtte dere har gitt oss i disse 
fem årene. Ikke slutt å komme innom….det er pga av deg 
at vår lille virksomhet overlever. Bruk de lokale butikkene 
i Ask, sørg for at de overlever! Først da kan du si at du 
bor på et lite sted på landet som blomstrer av aktiviteter 
og tilbud for alle! Tenk så kjedelig det hadde vært hvis 
Ask sentrum besto av RV 120 og ingenting annet:-) Bruk 
oss, spør oss og gi oss tilbakemeldinger……vi ønsker 
å bli værende her, og med din hjelp håper vi på mange 
lykkelige år fremover! Hurra for Gjerdrum og alle fine 
folk som bor her……heldige oss, som bor i verdens aller 
beste bygd!!!

Vi er så enig!  Alle som driver handel og tjenester 
på Ask er med å gi oss et levende sentrum.  Med 
sin innsats har Hanne på Landet gitt ekstra sjel og 
innhold i låven på Asktunet.  

Tusen takk Hanne!  Lykke til videre!

Lykka
Det er med lykka som

Med ville dyr i skogen

Den blir tillitsfull

Og nærmer seg leirplassen din når

Du ikke lenger jager etter den.

Hans Børli
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Fra Gjerdrum til Litauen for å finne 
danselykken

Tekst ved Harald Bråthen, Lynx Porter Novelli (ex president Norges Danseforbund)

Helene Spilling er 21 år og har vunnet alt som kan vinnes i norsk sportsdans. Nå vil hun videre, 
og legger ikke skjul på at målene er skyhøye. Aller helst vil hun komme til finalerunden i de 
store mesterskap. Veien dit er lang. Kanskje for lang, men uten satsing kommer du ingen vei. 
Første etappe mot målet har bragt henne til Litauen. Finner hun danselykken i Vilnius? Der har 
hun i hvert fall funnet sin nye dansepartner.

Dominykas Granskas er 22 år gammel. Allerede i 2011 
vant han standard i junior-Blackpool der alle verdens 
beste dansere møtes. To år senere ble han Europamester 
i standard for ungdom, og tok annenplass i VM. I 2014 fikk 
han en fjerdeplass i standard i Europacup voksen klasse. 

Helene Spillings beste plassering har hun med sin 
tidligere partner Jonas Pettersen fra mars 2017. I Pieve 
Di Cento i Italia vant de standard for kommende stjerner - 
Rising Star. En sjetteplass i Nord-Europeisk Mesterskap i 
Vilnius i desember 2016 rager også høyt. Niende plass fra 
2015-VM i Vancouver, Canada, er også med på Helenes 
topp-tre liste.

Egen-innsats og trenerhjelp

Helene og Jonas hadde bestemt seg for å splitte før hun 
sammen med trenerne gikk ut i verden for å finne en pas-
sende ny partner. I sin «kontakt-annonse» ut i dansever-
denen skrev hun blant annet:

«Høyde: 1,71 cm uten sko. Alder 21 år (1996) Kategori: 
Standard & Latin

Juni 2017: Søker nytt partnerskap for å nå høyere.

Jeg startet med sportsdans 12 år gammel. Jeg er am-
biøs, har et sterkt kokurranseinnstinkt og jobber hardt for 
å nå mine mål. Mine foreldre støtter meg 100 prosent og 
gir meg nødvendig økonomisk støtte. Jeg ønsker å danse 
og konkurrere på høyeste internasjonale nivå og søker en 
dansepartner   med samme ambisjon. Mitt mål er å bli 
finalist i alle internasjonale konkurranser og sikte mot 
topp pallplasseringer.»

Prøvedansing i Litauen, Polen, Danmark, Italia og 
Tyskland

Etter en lengre prosess med prøvedansing i både Li-
tauen, Polen, Danmark, Italia og Tyskland, falt altså 
valget på Dominykas fra Vilnius. De møttes til hemmelig 
prøvedansing en sen kveld under German Open i tyske 
Stuttgart. Det de to opplevde denne kvelden ga mersmak. 
De ble enige om å møtes til videre prøvedansing i Litauen. 
Etter en uke der Helene bodde hos Domynikas og hans 
foreldre, var den enstemmige dommen: Vi satser sam-
men! 

Dominykas er 189 centimeter høy – Helene 171 (176 med 
sko). Høydeforskjellen er en utfordring, og noen juster-
inger må til for at de skal få maks ut av dansen.

-Det krever en litt annen måte å stå på, sier Helene, 
som nå er på plass i en moderne, leid og  delvis møblert 
leilighet på 60 kvadratmeter like ved Siemens Arena, og 
gangavstand til dansestudio der hun og Dominykas trener 
tre-fire timer seks dager hver uke.

-Vi har alltid en halvtimes styrketrening med sit-ups og 
andre øvelser før vi går løs på dansetreningen. Til for-
skjell fra treningene i Norge, er det mindre gruppetren-
ing og mer egen-trening. Privat-timer er heller ikke så 
utbredt som i Norge. Vi må i større grad ta ansvar for 
vår egen trening. Og når trenerne er på plass, drar og 
strekker de deg i vinkler du ikke trodde var mulig. De er 
ekstreme og overdriver det du må trene på. Ofte har vi 
selskap av våre egne trenere når vi trener. De er fortsatt 
aktive og er helt i verdenstoppen. 

Debuterer når klare

-Det er viktig at vi er klare når vi stiller i vår første 
konkurranse. Med dette mener jeg at vi må ikke sjanse 
på å komme med noe som er halvgodt når vi første gang 

Helene tester ut kaféer i Vilnius
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stiller i en konkurranse sammen. Vi må være på topp 
i alle danser fra første konkurranse. Du har jo bare en 
mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk. 

Og et godt førsteinntrykk gjorde de. Deres første konkur-
ranse var 6. januar i år i Verona, Italia, hvor de konkur-
rerte mot 80 andre par, og her gikk de helt til topps. En 
uke senere var de på parketten i Litauen hvor de fikk en 
tredjeplass, blant annet slått av sine trenere som vant. De 
siste ukene har de stilt opp i tøffere konkurranser med 
høyere prestisje men de ligger godt an i forhold til sine 
mål. Det ble semifinale i Copenhagen Open, og kvartfinale 
under den mest prestisjefylte Grand Slam konkurransen i 
Helsinki i starten av mars. 

-Det er rart å tenke tilbake til starten og min første 
utenlandskonkurranse. Jeg glemmer jo aldri da jeg første 
gang stilte opp i junior-Blackpool. Vi visste ingenting om 
hva vi skulle møte – og et ble et ordentlig slag i ansiktet. 
Sisteplassen der var ingen hyggelig opplevelse, men 
siden den gang har jo alt gått så mye bedre, sier Helene 
som har hyller og skap fulle av pokaler og medaljer 
hjemme i Gjerdrum.

-Hvilken dans setter du størst pris på selv?

-Slowfox er favoritten, mens quick-step kanskje er den 

av dansene jeg lykkes best med. Jeg elsker jo å danse, og 
for meg er det jo en drøm som går i oppfyllelse nå når jeg 
kan konsentrere meg helt og holdent om dansen. Lykkes 
vi som jeg håper, kommer vi inn på det norske landsla-
get og kan fortsette satsingen mot deltagelse i i de store 
konkurransene, inkludert Europa-og Verdensmesterskap. 

siden den gang har jo alt gått så mye bedre, sier Helene 
som har hyller og skap fulle av pokaler og medaljer 
hjemme i Gjerdrum.                                    •••

Første gang i Grand Slam konkurranse. Godt fornøyd med 21. plass og kvartfinale

1 lammelår ca. 2.5 kg
2 ts salt
1 ts pepper
3 båt hvitløk
4 stilker frisk rosmarin

3 dl vann

Rotstekte grønnsaker:
6 gulrot i staver
1 sellerirot i bier
3 løk i båter
2 ss olivenolje
1 ts salt

½ ts pepper

 
3 dl kraft fra steken

1 ss maizena

Sett ovnen på 125 grader. Krydre steken og legg den i en langpanne med grønnsakene rundt. Sett i steket-
ermometer og la den steke til termometeret viser ca. 70 grader for medium stekt.  Beregn minst tre timer 
steketid.  Hvis det går for raskt, kan du ta ut pannen og la den hvile litt på ovnen før du setter inn igjen, slik at 
steken blir ferdig ca. 20 minutter før dere skal spise.  Du kan også skru ned temperaturen på ovnen til 100 eller 
80 grader.  Ta den ut når du har passe temperatur på steken og la den hvile med et klede over, mens du lager 
sausen.  Fløtegratinerte poteter passer godt til denne retten.  God middag!

Påskelammet
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Coop Extra på Ask 
Gjerdrum samvirkelag startet i Gjerdrum i 1921 da de overtok butikken til Olaus Berg, der som 
Askheim 2 er i dag.  Det var  samvirkelag der i mange år, inntil Coop kjøpte ny tomt av 
kommunen og bygde huset som er Kais Farvehandel  i dag.  Der opprettet Coop en Coop Mega, 
men da Eivendstuen ble bygd, flyttet de butikken dit og hvor de senere omprofilerte til Extra.

Vi har registrert at det er blitt ny butikksjef i Extra 
på Ask. Butikken virker frisk og oppdatert. Det er et 
stort og flott utvalg av frukt og grønnsaker, mange 
typer brød og også en del ferske kjøtt- og fiskevarer, 
i tillegg til alt det andre.  Vi har tatt en prat med den 
nye butikksjefen Steinar Lad. Vi ber han fortelle om 
sin bakgrunn og interesse for dagligvarehandel. Har 
du jobbet lenge i Coop og hvor har du jobbet før du 
kom til Ask? 

Steinar Lad forteller at han er opprinnelig vestlending. 
- Jeg har drevet mange år i varehandel og har lengst 
erfaring fra elektrobransjen som jeg vokste opp med. Jeg 
har jobbet i Coop siden 2013. Først jobbet jeg 3 år i Coop 
Vest. Så var jeg ca. ett år i Coop i Drammen før jeg kom hit 
til Gjerdrum rett før jul i fjor. Jeg trives veldig godt med å 
være i dagligvare. Det er en bransje som er i stor utvikling 
og som er veldig spennende og utfordrende å jobbe i. 

Hvordan er det å drive dagligvare på Ask og hva skal 
til for å lykkes?  

Det er spennende og veldig gøy å drive dagligvare på 
Ask. Vi er i en kjede i veldig god utvikling. Vi har veldig 
hyggelige kunder. Vi får gode tilbakemeldinger fra 
kundene våre og de kommer også med ønsker og tips til 
oss. Det er flott med kunder som bryr seg om butikken. 
Det setter vi pris på.

For at vi skal lykkes må vi være best på å ta vare på 
kundene våre. Vi må yte den beste servicen, tilby 
produkter med god kvalitet og ha de beste prisene.

Hvordan ser du på trafikksituasjonen til og fra 
fylkesveg 120?  Her står det ofte biler og venter på 
å slippe ut på fylkesvegen på ettermiddagen når 
folk kommer fra jobb. Er dette problematisk for 
handelen, eller går det bra?  

Det er klart at dette kan være utfordrende, spesielt i 
ettermiddagsrushet. Vi har ikke fått så mye kommentarer 
fra kunder ang. dette. Men Gjerdrum er en kommune i 
vekst, så trafikken vil øke i tiden fremover.

Til slutt ønsker vi å høre hvordan han ser på 
næringslivsforeningen og om han har noen gode råd 
til oss på veien videre?

Jeg har ikke vært så lenge her i Gjerdrum, så jeg skal 

være forsiktig med å gi noen råd. Men tidligere erfaringer 
har vist meg at det er viktig, spesielt for mindre bedrifter, 
å ha et forum hvor man kan jobbe sammen for felles 
interesser. 

Noe mer du vil formidle til Gjerdrums befolkning?

Jeg vil gjerne si at det er veldig hyggelig å drive butikk her 
i Gjerdrum. Det er gøy å gå på jobb hver dag. Og vi skal 
jobbe hardt hver dag for å kunne gi våre kunder en god 
handleopplevelse og å tilby dem et konkurransedyktig 
produkt mht. service, kvalitet og gode priser.…

Vi takker for hyggelig prat og ønsker den nye 
butikksjefen og Extra lykke til videre. •••         

 

Ved Turid Jødahl

Daglig leder Steinar Lad
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Hver dag – hele året!

Fakta:

• Coop Øst er landets største samvirkelag

• 110 butikker 

• 6,6 milliarder i omsetning

• 2.466 medarbeidere

• mer enn 355.000 medlemmer/medeiere

• kr 116,8 mill i totalt kjøpeutbytte og rabatter er   

   utbetalt for 2017 til medeierne i Coop Øst

Onga våre 

To onger er jeg far til;

to onger er du mor til:

Å hurra på jorda,

der er Vårt mesterverk!

Ei blåøyd lita jente --

en lystig liten bror til.

Å hurra på jorda,

en skjorte og en serk:

Vi sto i og vi strevde,

og det gikk så som så san.

Men kunne onga rekke 

litt lenger enn vi rakk,

og kunne det gå be’re

for Vesla og for Påsan,

så hurra på jorda

og gu’skjelov og takk!

 Einar Skjæraasen
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Spise ute i Gjerdrum
Vi har flere spennende spisesteder i Gjerdrum – har du prøvd de ut? Det er ikke  

nødvendig å reise langt av gårde for å få et måltid tilpasset dine ønsker og lommebok. 

Næringslivsforeningen oppfordrer til å bruke våre lokale spisesteder – 
det gjør Gjerdrum til et godt sted å være. 

Gjerdrum Pizza og Grill er en «diner» med fokus på enkel og raskt mat. Du 
kan ta med hjem, få det levert hjem, eller slå deg ned i sofaen og spise på stedet. 
Her tilbys som det står i nanvet et stort utvalg pizza, hamburgere, kebab og biff-
varianter. Mange vil nok karakterisere stedet som et gatekjøkken, men vi tar det 
med i «spise-ute-guiden» siden du kan sette deg ned på stedet. TVen på veggen 
kjører ofte sportssendinger. Folkets favoritt er «Gjerdrum pizza».

Hos Nabo’n har nok veldig mange vært innom. I den gamle smia midt i Ask  
sentrum har Hanne Langerud laget et unikt samlingspunkt for store og små.  
Spesielt populært er det å ta trilleturen med ungen og møte likesinnede foreldre til 
en formiddagsstund. Lokalene har også et møterom i andre etasje som ofte  
benyttes til samlinger for idrettslag og foreninger. Kjøkkenet tilbyr enkle varmretter 
men kan også friste med velsmakende hjemmelagde kaker. 

Raumergården Hotel er stedet for bedre måltider men du må bestille i for-
veien. Hotellet drives primært som et konferansested med vekt på gode matopplev-
elser. Som en forlengelse av dette kan man også bestille bord for et bedre måltid 
med dertil hørende viner fra en svært velutrustet vinkjeller. Det er ikke uten grunn 
stedet har tilnavnet «et lite stykke Boredeaux i Gjerdrum». Vertskapet Anita og 
Øyvind har hotell og mat som livsstil og er ofte på inspirasjonsturer i inn- og utland. 
Ønsker du et ordentlig gourmet-måltid må du prøve ut Raumergården. 

Ask Kina Restaurant tilbyr kinesiske og internasjonale retter i god kombina-
sjon. Stedet er familiedrevet og har god service og hyggelig atmosfære.  Prisnivået 
er rimelig og du får mye mat for pengene. I den varme årstiden er det spesielt 
hyggelig å sitte på verandaen i 2.etasje og nyte kveldssolen.

Beach House tilbyr takeaway og spise der. De har veldig god sushi og smakfull 
asiatisk varmmat med hjerte for Thailand. Det er mange som benytter seg av dette 
tilbudet når det gjelder takeaway, men flere kunne satt seg ned en gang i blandt.

AM Bakery holder til i Eivindsstuen (Coop bygget). Her tilbys bakervarer og  
cateringmat og små varmretter. Ta en tur innom for et kakestykke eller middag, 
eller bare nyt en kopp kaffe.

Nordvæst Mat og Drikke er siste tilskudd til utelivet i Gjerdrum som ligger i 
Vestvang bygget. Dette er en liten restaurant med særpreget interiør og det store 
langbordet i midten inviterer til sosiale sammekomster hvor bekjentskaper kan 
knyttes med nye personer. De arrangerer også små konserter så stemingen går i 
taket. Kjøkkene har en rekke enkle retter til en rimelig pris og du får god valuta for 
pengene.
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Skjønhaugtunet..
,

.Ask - Gjerdum - 33 nye leiligheter - et trivelig boligområde
Fortsatt mange flotte 3 og 4-roms leiligheter igjen - www.skjonhaugtunet.no

Adresse ...................... Skjønhaugtunet
Eieform ........................ Eierleilighet
Antall soverom ........ 2-3
Byggeår ....................... 2018

Se leilighetene på www.skjonhaugtunet.no eller
kom innom visningssenteret på Lillestrøm

Vegard Gran-Andersen og Per Inge Hunvik
Mobil 930 40 891  Mobil 924 97 160
Krogsveen AS avd. Lillestrøm

Meglers prisvurdering

fra 3.750.000 til 5.990.000,-
+ ca. kr 20.000 i omk.

krogsveen.no

61% solgt!
Forventet 

byggestart; 
april 2018
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Når ble Romerike Trafikkskole stiftet og hvem er 
eiere og drivere?

 Romerike Trafikkskole startet opp og drives av Riad 
Sollien. Romerike trafikkskole har pr i dag 6 lærere og 
en ansatt på kontoret. Romerike trafikkskole startet opp i 
2008, slik at vi har 10-års jubileum i år.

 Hvilke tjenester er det dere tilbyr?  Er det både 
teorikurs og vanlig kjøreopplæring?

Romerike Trafikkskole tilbyr undervisning i alle lette 
klasser. Dette betyr da at vi underviser i klasse B (bil) 
BE (tilhenger) M146 (moped) A1 (lett motorsykkel) A2 
(mellomtung motorsykkel og A (tung motorsykkel. Vi kan 
også nevne at vi har opplæring på automat, både på bil 
og lett motorsykkel. Vi ser en økende trend at fler og fler 
velger opplæring med automatgir. Dette kan skyldes flere 
årsaker men vi tror at mange ikke ser nytten av å bruke 
mye unødvendig til og penger på å lære seg giring. Det er 
jo slik i bilbransjen generelt at det selges svært lite biler 
med manuelt gir. Dette gjør jo da at ungdommen kanskje 
ikke har noen bil med manuelt gir og øve med hjemme. 
Dette i tillegg til alle ulemper automatgir hadde før i tiden 
som feks. høyere drivstoff forbruk, tregere i akselerasjon 
og dyrere ved innkjøp av ny bil nå er borte. Hele bildet 
med automat gir er derfor snudd på hodet, og mange ser 
som sagt ikke nytten av å lære seg å gire.

 tillegg holder vi Trafikalt grunnkurs som er obligatorisk 
for alle som ønsker å starte med føreropplæring. Vi 
holder også teorikurs på forespørsel for de som måtte 
ønsker dette.

 Hvem er kundene?  Er det mest ungdom?

Hovedsak er ungdom mellom 17-19 år, men vi har også 
en stor gruppe med kunder som er godt voksne.

 Har dere også opptreningskurs og 
glattkjøringskurs å tilby?

Vi har opptreningskurs på forespørsel, og vurdere 
oppstart av kurs +65. 

(Glattkjøringskurs osv er obligatorisk, slik at dette 
gjennomfører vi.)

Er det noe spesielt du vil formidle til bygdas 
innbyggere?

Romerike Trafikkskole er opptatt av at kundene skal 
føle seg ivaretatt og de skal være trygg på at de får 
den opplæringen de har krav på. Vi ved Romerike 
Trafikkskole gjør vårt ytterste for at dere som kunder 
skal være fornøyd, og at de ferske sjåførene har fått den 

kompetansen som er nødvendig for at de skal bli en trygg 
sjåfør. Vi ønsker jo at foreldrene skal føle seg trygge på at 
barna deres har den kompetansen og risikoforståelsen 
som kreves av en bilist Vi ser jo nå resultater av et 
målrettet arbeid bla.innenfor trafikkopplæring i form av 
en ulykkes statistikk som er det laveste vi har hatt på 
veldig lang tid.

Gjerdrum Næringslivsforening er veldig glad for 
alle bransjer og alt næringsliv som finnes i bygda.  
Ikke minst er vi glad for å ha en trafikkskole 
i sentrum av Gjerdrum.  Vi ønsker Romerike 
Trafikkskole lykke til videre!

Romerike Trafikkskole - midt i bygda!
Ved Turid Jødahl

Vi har kontaktet Riad Sollien og bedt han fortelle litt om trafikkskolen han er daglig leder for.

OM DU
LIKER DET

DET
ENE

ANDRE
ELLER

ROMERIKE TRAFIKKSKOLE

TERJE SCHRØDER
GREAT GARLIC GIRLS

KING OV HELL
GOD SEED

Tlf. 901 21 059   www.romeriketrafikkskole.no 
post@romeriketrafikkskole.no
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Vi spør om han kan fortelle om sin bakgrunn og 
hva han har drevet med i livet.  Når kom han til 
Norge og hva var det som førte han hit?

George svarer at han  kommer fra en stor bulgarsk 
musiker-familie, men har nå bodd og praktisert i Norge i 
mer enn 25 år.  Han er gift med Lene og sammen har de 
en datter Emma på 21 år.  
- Jeg har spilt klassisk piano og praktisert mange 
sjangre som musicals, folkemusikk og jazz, sier George. 
- Har komponert, arrangert og produsert 
underholdningsprogrammer for både andre artister og 
meg selv.  
- Har erfaring fra TV & radio, kor, revy, varieté. Leder for 
flere band.

Men hovedfokuset er musikkskolen og vi ber han 
fortelle om denne?

Jeg liker å arbeide med barn og synes det er flott å 
inspirere dem ved å finne ut hvilke sterke sider de har 
og hva som bør videreutvikle. Jeg vil vise barn og voksne 
en verden full av musikkgleder.

I Ask private musikkskole arbeides det med alt innen 
musikk (klassisk, jazz, blues, pop, rock, folkemusikk 
osv.). Det legges stor vekt på å utvikle den enkelte elevs 
særpreg og selvtillit, slik at elevene får tro på seg selv 
og våger å gi utrykk for egne følelser via musikk og 
sang.

Hvor mange elever, hvem er de, kommer de bare 
fra Gjerdrum?

Skolen har i dag 30 elever, hvor den yngste er seks 
år gammel og den eldste over 65. Jeg er kjempe stolt 
av alle mine elever, både de som jeg har nå og alle 
andre som jeg har hatt den gleden til å undervise 
gjennom tidene. Forresten, Ask private musikkskole 
har bursdag på torsdag 8. mars. Den blir 12 år gammel, 
det er morsomt å tenke på. Elevene kommer for det 
meste fra Gjerdrum og området, Holter, Nannestad, 
Skedsmokorset, Nittedal, Lillestrøm, Fetsund, men også 
fra Oslo og til og med fra Drammen.

Hva gjør du i tillegg til å være musikklærer i 
Asktunet, vi synes å ha hørt at han også er på 
Ungdomsskolen?

Ja, jeg har jobbet som musikklærer på GUS i tre år, 
fra 2014 til 2017, svarer George Georgiev.  Det var en 
viktig og god erfaring for meg. Jeg likte min tid der 
veldig godt. Jeg må si at det er mange flinke lærere på 

ungdomsskolen. Jeg har lært mye og har fått flere gode 
venner der.

Vi har også hørt han spille andre steder?

I tillegg til å være musikklærer, jobber jeg også 
som profesjonell musiker i mange forskjellige 
sammenhenger. Både som solo pianist/vokalist eller 
som keyboardist i forskjellige band. Er signert som 
artist i CMC Music Sweden. Det blir en god del reising 
på meg i helgene. Det kan bli fort mellom 100 og 120 
spillejobber i løpet av et år, for det meste i Sverige 
og Norge. Mange gode opplevelser. Har jobbet på 
fantastiske steder og har truffet fantastiske mennesker. 
Føler meg privilegert.

Hva tenker du videre George?  

Å lære å spille et instrument gjør så mye for både 
selvfølelse og selvtillit. Når man lærer noe her, 
reflekteres det videre i livet. Og så handler det 
selvfølgelig om å ha det moro! Mange av elevene mine 
liker at jeg er åpen for alle typer musikk, og er glade for 
at de får sjansen til å spille det de vil spille selv. Det aller 
beste med dette yrket er å se elevene klare noe de ikke 
trodde de ville klare i utgangspunktet.

Personlig har jeg lyst til å bli en enda bedre 
musikklærer og menneske. Jeg er veldig fokusert 
på det jeg driver med og ser mot fremtiden med stor 
entusiasme og tro.

George gjør en stor innsats for å spre musikk og 
sangglede til små og store i bygda vår.  Det er vi 
glad for!  Vi takker for oss og ønsker Ask private 
musikkskole lykke til videre!

Ask Private Musikkskole
Ved Turid Jødahl

I fjøset på Asktunet er det en privat musikkskole som har holdt til i mange år og vi ser det stadig 
kommer små og store for å øve.  Vi vet at sang og musikk gir glede og mestring.  Det han driver 
med må jo være veldig bra for alle som får time hos han.  George Georgiev er en blid og beskje-
den lærer, så nå vil vi gjerne høre hva han bidrar med til små og stor i bygda.
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Daglig leder Vidar Birkelund

 Vi spør Vidar om han kan fortelle litt om 
sin bakgrunn og hvor lenge han har drevet 
sportsbutikk?

Jeg begynte i min onkel sin sportsbutikk i 1972 på 
KB-senteret på Kløfta, der var jeg i 10 år. Etter det tok 
jeg over hans butikk, og har siden drevet for meg selv 
i Gresvig. På det meste hadde jeg 6 butikker rundt 
omkring på Øvre Romerike. De siste 10 årene har 
jeg drevet butikk på Jessheim og Kløfta. Jeg solgte 
min butikk på Jessheim i 2017, og har nå en helt 
nyoppusset Intersport butikk på Romerikssenteret på 
Kløfta. Jeg bytte da fra G-Sport til Intersport på grunn 
av at Intersport butikkene er mer fag, men fortsatt en 
fullsortiments sportsbutikk.

Fortell litt om Intersport og hva dere tilbyr av 
varer og tjenester?  Får vi fortsatt hjelp om det 
skjer noe med sykkelen?  Hvor mange ansatte og 
hva er ca. årsomsetning?

Vi er en fullsortiments sportsbutikk med eget sykkel-/ 
skiverksted. Vi har veldig bra utvalg på sykkel, langrenn, 
løp og klubb. Vi har egne ansatte «tidligere aktive» i 
hver avdeling som har bred kompetanse innenfor sitt 
fagområde. 

Vi er i dag 12 ansatte (8 heltid og 4 på deltid).

Hva er viktig for å lykkes som butikkeier og 
spesielt når en driver sportsbutikk?

Mitt motto gjennom alle år har vært at mann må være 
tilstede, oppdatere seg på produkter og ha flinke 
medarbeidere rundt meg.

Vi synes jo også at vi må spørre om når Vidar tror 
vi får sportsbutikk i Gjerdrum?  Det er jo veldig 
stor idrettsaktivitet av alle slag i bygda vår.  Siden 
vi har Romeriksåsen i vår midte er det ikke mange 
andre kommuner som har like stor tilgang til 
friluftsaktiviteter sommer som vinter slik vi har 
det i Gjerdrum.

Ikke så lenge jeg har butikk på Kløfta 😊

Noe mer du vil formidle til bygdas innbyggere?

Støtt opp om de lokale butikkene, avslutter Vidar 
Birkelund

Det er vi veldig enig med han i!  Hvis vi ikke bruker 
de lokale tilbyderne av varer og tjenester blir det 
et veldig kjedelig og dødt sentrum.  Vi får finne 
oss i å dra til Kløfta og Vidar Birkelund for å skaffe 
oss sportsutstyr helt til han etablerer seg her.  
Han driver jo den beste og mest serviceinnstilte 
sportsbukken vi kjenner!  

Her blir vi tatt godt i mot og det er trivelig å 
handle.  Takk for praten og innsatsen Vidar!  Lykke 
til videre og du vet du er velkommen til Gjerdrum! 

INTERSPORT OG VIDAR i Romerikssenteret
Ved Turid Jødahl

Idrettsbygda Gjerdrum har ikke selv noen sportsbutikk og våre veier for å kjøpe inn det vi trenger 
av sportsutstyr går for de fleste Gjerdrumsokninger til Vidar Birkelund som holder til i 
Romerikssenteret. Nå har han og hans team endret kjedeprofil og er blitt til Intersport.
Vidar Birkelund er daglig leder og eier og vi har tatt kontakt for en prat.  Vidar er som alltid blid 
og imøtekommende, det er trivelig å komme inn i sportsbutikken på Kløfta. Vi skulle jo helst ha 
hatt han og hans sportsbutikk i Gjerdrum, han bor jo her også, men slik er det ikke ennå.
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Daglig leder Vidar Birkelund

ME D L EM S - 
GÅ IKKE GLIPP AV DINE

HOS INTERSPORT KLØFTA
F O R D E L E R

TLF: 63 94 28 28 
ÅPENT: 10-20 (10-18)
WWW.INTERSPORT.NO

INTERSPORT KLØFTA
TRONDHEIMSVEIEN 86
2040 KLØFTA 

• Din lokale sportsbutikk

• Vi er en fullsortimentsbutikk med  
   hovedfokus på klubb, løp, ski og sykkel!

• Med lang og bred erfaring er vi som  
   jobber her lidenskapelig opptatt av at  
   du som kunde alltid skal være fornøyd.

• Vi har eget sykkel-/skiverksted

INTERSPORT OG VIDAR i Romerikssenteret
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På Generalforsamlingen til Gjerdrum Næringshage 
mandag 19. mars, blir det vedtatt å endre navn til 
Gjerdrum Næringspark.  Hovedårsaken til dette er at 
samarbeidet med Odal næringshage er avsluttet som 
en følge av at Odal Næringshage ikke lenger er en 
selvstendig SIVA-næringshage.

Gjerdrum Næringspark består av de samme aksjeeierne 
som tidliger, hvor Gjerdrum kommune, Gjerdrum 
Næringslivsforening, Odal Sparebank og Huser 
Entreprenør er de største eierne.  I tillegg er det flere 
mindre eiere, dvs. bedrifter i Gjerdrum som eier en eller 
to aksjer.  Aksjekapitalen er totalt på 125 000,-.

I tillegg har Gjerdrum Næringspark to medlemsbedrifter,  
Odal Sparebank og Sparebank1 Østlandet.

Gjerdrum Næringslivsforening var initiativtaker til 
Gjerdrum næringshage som ble opprettet som en node 
av Odal Næringshage i 2014.   Gjerdrum ligger svært høyt 
på statistikken over utpendling av arbeidskraft og det var 
derfor svært viktig for næringslivsforeningen å arbeide 
for flere arbeidsplasser i bygda.  En næringshage er ikke 
et vanlig kontorfellesskap, men et utviklingsmiljø. Et sted 
hvor deltakerne diskuterer og samarbeider slik at det 
skapes vinn, vinn situasjoner. 

Næringsparken er og skal være en arena for 
knoppskyting og vekst, bidra til næringsutvikling 
og oppstart av nye virksomheter.  Dette ønsker vi å 

oppnå gjennom å sikre et sterkt samlokaliseringsmiljø 
både faglig og utviklingsmessig.  Vi ønsker å utvikle 
kompetansebedrifter og samle småbedrifter som 
gjennom samarbeid kan bli sterkere og kunne utføre 
større oppgaver i felleskap enn hva den enkelte bedrift 
gjør alene.  

Vi startet i 2014 med sju kontorplasser som senere er 
utvidet med to kontorer i første etasje, slik at vi nå totalt 
har ni kontorplasser.   

Etter 3.5 års drift har næringsparken «satt»  seg og skapt 
et godt utviklingsmiljø.  I næringsparken er det per i 
dag sju leietakere og disse representerer åtte bedrifter 
som kan tilby tjenester innen et bredt felt som økonomi, 
diverse typer rådgivning, arkitekt, markedsføring, 
ledelse, salg, it, webside, design, byggesak med mere.   
Deltakerne samarbeider tett også om oppdrag når dette 
er hensiktsmessig.  

Vi har to fine kontorer ledig for aktuelle deltakere, så 
ta kontakt med Gjerdrum Næringspark, hvis du er 
interessert.  Her er det muligheter……….

Gjerdrum Næringslivsforening både tror og håper 
at næringsparken videre vil være et viktig redskap 
for næringsutvikling og arbeidsplasser i Gjerdrum.   
Vi ønsker næringsparken lykke til videre!

Næringshage blir Næringspark 

Ved Turid Jødahl

Fra venstre:bak, Lena Sørum Olstad, Per Egil Moseng, Lise Lundgaard, Per-Arve Stølan, Lotte Thori Løvstad og Roy Grimstad

Foran: Birger Landmark

www.gjerdrumnp.no
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                               John Arne Brennsund og Kjell Rud 

Ved Turid Jødahl

John Arne Brennsund og Kjell Rud
Engasjerte og fortsatt aktive næringsaktører   
 Vi har tatt en prat med John Arne Brennsund som er daglig leder og eier av Lindeberg Eiendom AS, som 
eier gården som i dag huser Bunnpris i Gjerdrum, men som fortsatt på folkemunne kalles «Rimigården».   
John Arne Brennsund overtok butikken etter Sigurd Ask kolonial på slutten av åttitallet. Han drev butikken 
videre som Rimi og bor på Lindeberg i Sørum.   Han har tidligere vært nestleder i Gjerdrum 
Næringslivsforening og var en av initiativtakerne sammen med Erik Ask og Kjell Rud til gjenopplivning av 
foreningen i 1992.
Da hadde foreningen ligget i dvale i hele ti år siden starten i 1980.  Erik Ask hadde arkitektkontor i 
Asklåven, hvor det var flere foretak som arbeidet sammen i det som  kan betegnes som Gjerdrums første 
næringshage.   Her oppsto engasjementet til å få nytt liv i foreningen og samle all næring i Gjerdrum.  
Kjell Rud ble styreleder i 7 år, før stafettpinnen ble gitt videre til Erik Brennmoen i 1999, men Kjell var 
fortsatt med i styret i flere år.  Gjerdrum Næringslivsforening er 40 år i 2020 og til da må det lages en 
historieberetning.   Bl.a. ga foreningen i sin tid kr 10 000,- til innkjøp av ordførerkjede og har bidratt med 
midler til bekostning av «Yggdrasil» statuen i rundkjøringen ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter.

Gjerdrumsdagen  - etter initiativ av GNF

Det første styret fikk allerede i 1992 i gang  
«Gjerdrumsdagen» etter ide av John Arne Brennsund 
og med Kjell Rud som leder av foreningen.  Kommunen 
stilte velvillig opp med sekretærhjelp og frivillige 
organisasjoner ble engasjert til å delta. 

Vi ber John Arne Brennsund fortelle om sin 
bakgrunn og interesse for dagligvarehandel og 
forvaltning og utvikling av eiendom som er hans 
hovedfokus i dag? 

John Arne forteller at han er oppvokst i butikk 
og interessen stammer vel derfra.  Han har gått 
Varehandelens høgskole og jobbet i varehandel inntil 
for ti år siden, da hovedfokuset har vært eiendom.  
Han har sittet i styret i Oslo Handelsstand og driver nå 
eiendomsutvikling både i Norge, Sverige og Lithauen. 

Vi ønsker i å høre hva han tenker videre om 
forretningsgården han eier i Ask sentrum og 
hvordan han mener sentrum vil utvikle seg 
framover?

John Arne sier at her er det gode muligheter til å utvikle 
Ask til et godt handelssentrum, hvis det blir gjort på 
riktig måte.  

Hva er riktig måte, spør vi? 

Det er vanskelig å besvare sier John Arne. I alle 
fall må det legges til rette for parkering, for uten 
parkeringsplasser er det ingen næringsvirksomhet 
som vil etablere seg.  Det er også helt nødvendig med 
et godt samarbeid gårdeierne imellom, slik at en kan 
tiltrekke seg spisskompetanse og bransjer som ikke er i 

Gjerdrum. 

Til slutt ønsker vi å høre hvordan han ser på 
næringslivsforeningen i dag og om han har noen 
gode råd til oss på veien videre?

Jeg ser på næringslivsforeningen som et nav for å 
utvikle Gjerdrum som et godt sted både for handel, 
arbeid og bolig.  I den forbindelse bør kommunen ha et 
godt samarbeid med næringslivsforeningen for å utvikle 
stedet til innbyggernes beste.  Kommunen må jobbe 
aktivt for å legge forholdene til rette for næringslivet 
og få tak i nye næringslivsaktører, avslutter John Arne 
Brennsund.  

Også Kjell Rud er svært opptatt av at Gjerdrum 
skal være et godt sted både og bo og jobbe.  Vi må 
ta en nærmere prat med han senere. 

Vi takker for praten og ser fram til videre 
samarbeid om positiv utvikling av Ask sentrum.  
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Ved Hege Lindhardt Thoresen

OBSIMA Technology AS -
En staut 20-åring med fokus på kvalitet 
Det er noen år siden selskapet startet opp som OBSIMA i 1998 på loftet over lakkeringsverkstedet 
på Bråtesletta. De flyttet videre inn på Klampenborg i 1999.  I 2004 ble selskapet delt i 2 og den 
ene delen ble solgt til Vinghøg AS i Tønsberg og omdøpt til Vinghøg Obsima AS, mens den andre 
delen fortsatte i Gjerdrum under navnet Obsima. Line drev Obsima AS og Leif drev Vinghøg Ob-
sima AS. I 2006 kjøpte Leif tilbake Vinghøg Obsima, flyttet det til Gjerdrum og slo det sammen med 
Obsima AS. Det «nye» barnet fikk navnet OBSIMA Technology AS. I dag tar jeg en prat med Line og 
Leif Haugland som både er gift og jobber sammen, i eget firma. 

I dag holder de til i Askheim 1E og selskapet har vokst 
til 11 personer. 5 av de sitter i Gjerdrum mens 6 stk. er 
på avdelingskontoret på Rena hvor de driver en drifts- 
og vedlikeholdsorganisasjon med ansvar for drift- og 
vedlikehold av forsvarets materiellpark innen skyte- og 
øvingsanlegg i området.

De består nå av følgende personer i Gjerdrum:

Leif Haugland - Daglig leder/salg/potet

Line Haugland - Ettermarked/ordre/regnskap 

Asbjørn Slettmyr - Teknisk leder/IT

Knut Bakken- Prosjektleder/teknisk salg

Øyvind Fjeld- Salgs- og markedssjef

Hvor kommer navnet OBSIMA fra?

Firmanavnet Obsima kommer av ordene observasjon 
og simuleringsmateriell.  Navnet er ikke like relevant i 
dag, men det har blitt ett bransjenavn og derfor har vi 
valgt å beholde det, sier Leif.

Hvem eier selskapet i dag?

Selskapet eies 100% av Obsima Holding. Leif Haugland 
har i perioden 2007-2012 redusert sin aksjeandel i 
Obsima Holding til 50% og fått med seg 2 partnere som 
også jobber i Obsima Technology. 

Kreves det mye av dere som bedrift å serve 
Forsvaret?

Svaret er JA! Selskapet holder på med ISO godkjenning 
til ISO 2001:2015. De er TRACE godkjent, med kurs 
hvert år. Dette er ting som Forsvaret krever av Obsima 
som leverandør til dem. I tillegg stilles det strenge 
kvalitets- og sikkerhetskrav til både ansatte og 
underleverandører som selskapet benytter.

Hvilke varer og tjenester leverer dere?

Obsima Technology har i prinsippet 3 markeds- og 
produktområder:

1. Elektronikk og elektroakustikk

2. Skytebaner og øvingsmateriell

3. Drift og vedlikehold

Obsima har sitt eget utviklingslaboratorie for 
elektronikk og radiokommunikasjon og de har 
hjulpet større selskaper med evaluering av kretskort 
og systemer. De utfører også litt prototyping på 
elektronikk. 

For skytebaner og øvingsmateriell setter de som oftest 
ut produksjoner til andre underleverandører.

De søker å bruke lokale bedrifter til montering der 
anleggene bygges, både for bedre responstid, men 
ikke minst for å bygge kompetanse for senere bruk.  
Arbeidstreningsfirmaer er også mye benyttet til enklere 
serieproduksjoner..

Ellers er mye av virksomheten til Obsima basert 
på tradisjonell varehandel og import/salg. Firmaet 
brenner for de små lokale bedriftene og de setter bort 
jobber til snekkere, sveisere og montører som alle må 

Daglig leder Leif Haugland og Line Haugland
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Vi takker samarbeidspartnere i Gjerdrum  
som har vært med og bidratt til vår suksess:-)

Uten dere hadde vi ikke greid det!

Og takk til svigermor for barnepass:-)

www.obsima.no

være sikkerhetsklarert. Kvalitet er viktigere enn pris. 
Til tross for det har selskapet sunn og god økonomi 
og er kredittratet til trippel A. Obsima er en betydelig 
sponsor for idrett og kultur i Gjerdrum.

Hva er det aller beste med å jobbe på Ask?

“Kort vei til jobb. Nærhet til skole når mange av oss har 
barn i skolealder. Kort vei til Gardermoen. Man kan ikke 
ha det bedre noe annet sted.”

“Vi satte Gjerdrum på kartet i 2017 da vi var verter av 
konferansen “skyte- og øvingsanlegg konferansen 
2017”. 80 deltagere hvorav mange innkvartert på 
Raumergården Hotel og Smedstad gård. Selve 
konferansen foregikk på Gjerdrum kulturhus og 
bespisning på Raumergården Hotel. Deltagerne 
kom fra Forsvaret, Politi, arkitektselskaper og 
konsulentvirksomheter, samt noen leverandører fra 
utlandet.

Konferansen ble stor suksess og vil bli gjennomført 
annethvert år her i Gjerdrum.”

Hvis dere skal oppsummere suksessen, hva vil 
dere da si har vært viktig?

For oss har det vært å bruke de 5 -10 første årene på 
å bygge opp en solid kompetanse, produktkvalitet og 
kontaktnett. Alt av inntekter de første årene gikk til 
dette og ganske lite i egne lommer. Vi tjente nesten ikke 
penger før i 2007. Det er nå vi får igjen for alt vi har lagt 
ned av arbeid tidligere. Forsvaret outsourcer mer og 
mer av det som ikke er deres kjernevirksomhet og vi vil 
være der og tilby våre tjenester innen drift- og vedlike-
hold. 

 I tillegg må jeg bruke anledningen til å rose alle våre 
ansatte, for en gjeng!! Uten dem hadde dette ikke vært 
mulig.

Dere fyller 20 år i år - da blir det vel litt feiring?

Det blir jubileumstur til Nice i Frankrike - 4 dager m/
følge i slutten av mai. Det har vi alle fortjent etter mye 
jobbing og gode resultater.

Jeg kan ikke annet enn være misunnelig, men jeg 
er så heldig å være kontornabo med dette firmaet 
og de er en veldig god kunde. Så jeg ønsker lykke 
til videre på ferden:-)                               •••
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Litt om turen

Portugal har en lang og tradisjonsrik historie. Landets grenser ser fortsatt ut 
som de gjorde på midten av 1200-tallet. Noen århundrer etter var det  
portugisiske imperiet et av verdens mektigste. Det hersket over Brasil,  
portugisiske India og store deler av Afrika.

Det er i dette landet vi skal gjøre strandhugg i september 2018.  
Algarvekysten byr på tilnærmet solgaranti i september måned, med  
sommertemperaturer i både vann og på land. Her er det lett å kose seg!

Bosted

Nytt denne gang er at vi bor på ett hotell stort sett hele uken. Så her er det 
bare å pakke ut, og legge inn skapet. Et godt hotell med basseng og gode  
fasiliteter. Vi bruker hotellet som base for våre utflukter.
Byen ligger i et helt flatt område, så det er lett å bevege seg rundt.
Siste dagen besøker vi Sevilla, og overnatter i Malaga.

Se mer om turen på expa.no/gjerdrumfysioterapitrening18
 
Spørsmål?  
Kontakt gjerne Petter på mail petter@expa.no eller mobil +47 90 02 69 01.

I september 2018 inviterer Gjerdrum Fysioterapi & Trening sine 
medlemmer med til Portugal - med noen avstikkere til Spania... 
Vi ankommer Faro på Algarve, og setter kursen en time østover 
mot den spanske grensen. De fleste og beste strendene ligger i 
dette området, hvor vi bor sentralt til, nære hav og by.

Bli med på tur til Portugal
Dato for turen

06. - 13. september 2018

Pris

NOK 14.500,- per pers, del i dobbeltrom. 

I prisen inngår: 

• Fly t/r Oslo Gardermoen - Faro /  
Malaga - Oslo Gardermoen.

• All busstransfer iht programmet.
• Overnatting – del i dobbeltrom.
• Frokost, lunsj og middag med et glass vin, 

alle dager – altså helpensjon 
(untatt lunsj på dagen på egenhånd).

• Egen representant fra Expa AS (Petter).

Se mer om våre turer og meld deg på her:
ww.expa.no

Praktisk info

Algarvekysten i Portugal, med noen avstikkere til Spania!

Gjerdrum Fysioterapi & Trening drar på tur igjen!!

GFT tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort

Brådalsgutua 10, 2022 Gjerdrum, Tlf 63 99 10 00, Les mer på www.gft.no

Gdesign avd. Gjerdrum:  Tlf.  906 01 043  
Askheim 1E  •  hege@gdesign.no 

Ønsker du å fremstå helhetlig 
og seriøst i markedet? Kanskje 
tiden er moden for å redesigne 
din firmaprofil?

En visuell profil skal gjenspeile bedriftens egenskaper og 
ambisjoner, og er grunnmuren i all visuell kommunikasjon. 
Gjennom virkemidler som logo, typografi, farger, grafiske 
elementer og bildebruk gir den et helhetlig og unikt bilde av 
din bedrift.

Vi utvikler visuelle profiler, fra enkel logodesign til omfattende 
profilprogrammer, alltid med kundens virksomhet i fokus.

Ny logo?
Ny grafisk profil?

Hvordan skille seg ut i mengden?

Bli med på tur til PORTUGAL, Algarvekysten, til høsten.
Bli kjent med noen nye mennesker og bare nyt herlige
høstdager med sommertemperatur og lett aktivitet -  
ut på tur....

Følg med på vår Facebookside for mer info.
Dette er et samarbeid mellom Expa og GFT infomøte  

på GFT
13.03. kl 15.00

Lykke

Åtte øyne i hverandre.

Fire munner rundt et bord

Fire vegger kring en lykke:

Vesla, Påsan far og mor

Åtte hender hektet sammen

til en ring om stort og smått

Herregud – om hele vide 

verden hadde det så godt.

Einar Skjæraasen
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Romantisk bryllup på landet

Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjerdrum rett utenfor Oslo. En flott ramme rundt en av de de store begivenhetene i livet, - den  

romantiske bryllupsfesten. En vellykket bryllupsfeiring avhenger av god planlegging og prikkfri gjennomføring. Små, men uhyre 

viktige detaljer må til for at festen blir et minne for livet.

Anita Aasland, vertinne og kjøkkensjef på Raumergården Hotel har et suverent øye for bryllupsdetaljer, både før og under festen. Hennes  

erfaring, råd og kunnskap er uvurderlig når hver minste detalj teller. Anita er lidenskapelig opptatt av mat og vin, og tryller frem 

lekre retter fra de beste lokale råvarene. Vakre festbord dekoreres med stor entusiasme og omtanke. Overlat det meste til henne, så 

du kan begynne å glede deg allerede nå.

Raumergården Hotel arrangerer små og store bryllupsfester. Egen brudesuite, 11 juniorsuiter og 28 enkeltrom.

Vil du vite mer eller ta en prat med Anita, 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
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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

Romantisk bryllup på landet

Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjerdrum rett utenfor Oslo. En flott ramme rundt en av de de store begivenhetene i livet, - den  

romantiske bryllupsfesten. En vellykket bryllupsfeiring avhenger av god planlegging og prikkfri gjennomføring. Små, men uhyre 

viktige detaljer må til for at festen blir et minne for livet.

Anita Aasland, vertinne og kjøkkensjef på Raumergården Hotel har et suverent øye for bryllupsdetaljer, både før og under festen. Hennes  

erfaring, råd og kunnskap er uvurderlig når hver minste detalj teller. Anita er lidenskapelig opptatt av mat og vin, og tryller frem 

lekre retter fra de beste lokale råvarene. Vakre festbord dekoreres med stor entusiasme og omtanke. Overlat det meste til henne, så 

du kan begynne å glede deg allerede nå.

Raumergården Hotel arrangerer små og store bryllupsfester. Egen brudesuite, 11 juniorsuiter og 28 enkeltrom.

Vil du vite mer eller ta en prat med Anita, 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
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Klart jeg kan!
- NAV Gjerdrum med tilbud om karriereveiledning

Deltakerne kunne fortelle at de fikk et mer aktivt forhold 
til sine egne behov og ønsker for fremtiden. Fokuset på 
muligheter og egne ressurser bidro også til forståelsen 
av at man selv kan påvirke til endring. 

Karriereveiledning

Begrepet karriere assosieres gjerne med framgang 
og suksess og kan forsterke forventningspresset om å 
lykkes. Det er derfor nødvendig å snakke om at karriere 
ikke bare handler om planer og det å velge riktig, men 
kanskje like mye om å være nysgjerrig og åpen for læring 
gjennom hele livet, sier Ann Berge. Karriere handler om 
både arbeid og fritid og det å oppdage hvordan man kan 
bruke egne ressurser og lære av erfaringer, og bygge 
videre på dette i arbeidslivet.

Jan Sjølshagen, Turid Aarhaug og Ann Berge ved NAV 
Gjerdrum har tilpasset og gjennomført kurstilbudet på 
Kulturhuset i Gjerdrum.  De mener også kurset har et 
viktig sosialt aspekt og understreker betydningen av 
erfaringsdeling. -Det er åpenbart en styrke med denne 
formen for veiledning, sier Jan Sjølshagen. 

Karrierelæring

Konseptet bygger på karrierelæringsteori, løft metodikk 
og positiv psykologi og gjennomføres som tolv kursdager. 
I løpet av kurset får deltakerne kunnskap om det å ta 
valg og innsikt i hvordan man kan gripe muligheter. 
Samtidig jobber de med selvinnsikt, både i forhold til 
personlige styrker og svakheter, men også i forhold 
forventninger og krav til sitt eget arbeidsliv.  Overganger 
og valg skjer hele tiden og ferdigheter i å håndtere egen 
karriere trengs i dag gjennom hele livsløpet, forklarer 
Ann Berge.  

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra de som deltok var unisont positive 
og dette gjør at vi i mars velger å starte opp et nytt kurs. 
De som eventuelt er interessert må gjerne ta kontakt 
med oss på NAV sier Ann Berge.

Ungdomsledigheten i Gjerdrum er lav, men det er 
allikevel flott å kunne ha et tilbud til de som kanskje 
trenger litt mer bevisstgjøring for å komme videre, sier 
Jan Kåre Berglid, leder NAV Gjerdrum.

Det har jeg aldri prøvd før,

så det tror jeg sikkert 

at jeg kan klare!

                         Pippi Langstrømpe

Turid Aarhaug og Jan Sjølshagen klare for karriereveiledning i Eventyrstua på  
Kulturhuset i Gjerdrum.

Økt kunnskap og oversikt om egne ressurser og muligheter skaper inspirasjon og motivasjon til 
å sette mål. Dette er tanken bak Klart jeg kan-kurset som NAV Gjerdrum kunne tilby til ungdom 
før jul. 
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Klart jeg kan!
- NAV Gjerdrum med tilbud om karriereveiledning Selskap   E-mail Address

Akershus Miljøfor AS  amf@a-mf.no
Alt i Asfalt AS   asfalt@online.no
Andresen & Far Mesterfirmaet post@mesterfirmaet.no
Anleggsgartner Hans Olav Ask  holav-as@online.no
AS Gjerde- og Sikringsservice  kjetil@gjerde-sikring.no
AS Norsk Mølleservice  firmapost@molleservice.no
Ask  Tannhelse   post@asktannhelse.no
Ask Boliger AS   per.arve.stolan@gmail.com
Ask Industrimontasje AS  faktura@vigres.no
Ask Vest A/S   ragnar.huser@hara.no
Asktunet Eiendom AS  tjoedahl@online.no
Bjørkely  Gartneri   post@bjorkelygartneri.no
Blåstolen AS   martin@blaastolen.com
Bohemen frisør og velvære  sjefen@bohemen-frisorer.no
Boots Apotek Gjerdrum  gjerdrum.apotek@boots.no
Bundegruppen AS   knut.bunde@bundegruppen.no
Bunnpris Gjerdrum   bpgjerdrum@bunnpris.no
Buvez Agentur AS   oyvind@buvez.no
CFA Rørleggerbedrift AS  torfinn@cfa.as
Chris  Pedersen   chrisrp@online.no
Codan Norge AS   codan@codan.no
Coop Extra   lars.bue.rivenes@extra.coop.no
Coromatic AS   post@coromatic.
EiendomsService AS  krokulsr@online.no
Etman Oslo  (ETM Øst AS)  henning.berg@etman.no 
Fie Byggetjenester   per.arve.stolan@gmail.com
Frisørhjørnet     frisorhj@online.no
Gdesign AS   hege@gdesign.no
Geir Knatten Transport  ge-kn@online.no
Genial Elektro AS   jan@genial-elektro.no
Gjerdrum Almenning  post@rom-alm.no
Gjerdrum Auto AS   bryghaug@online.no
Gjerdrum Boliger AS  odd.saether@online.no
Gjerdrum Byggservice AS  leifmartin@gjerdrumbs.no
Gjerdrum Fotklinikk   r.laho@online.no
Gjerdrum Fysioterapi og Trening AS  tren@gjerdrumft.no
Gjerdrum Golfklubb   styret@gjerdrumgolfklubb.no
Gjerdrum Innkjøpslag  innkjopslaget@gjerdrum-i.no
Gjerdrum Naprapati & Trening  trygve@gjerdrumnaprapapti.no
Gjerdrum Naprapatklinikk  mariannebjorna@gmail.com
Gjerdrum Sol & Velvære AS  marit.lindviksmoen2gmail.com
Gjerdrum Torg As   fred@akershus-elektro.no
Gjerdrum Turbil ANS  post@gjerdrum-turbil.no
Granerud Transport AS  v-graner@online.no
GS Økonomi   roy@gsokonomi.no
Hanne På Landet   hanne@hannepalandet.no
Hans Anders Fjeldstad  hansanders.fjeldstad@a-mf.no
Hos Nabon´n   hanne@hosnabon.no
Hovdan. Com AS   morten.broks@hovdan.com
Hus & Garasjeporter  adus83@o2.pl
Huser Entreprenør AS  post@huser.as
InHouse Group AS   erik@inhousegroup.no
Internservice AS   iv-armj@online.no
Involver! Birger Landmark  birger.landmark@involver.no
John Eirik Telle AS   je-telle@online.no
Johnny Lillestrøm AS  jlilles@online.no
Jomek Sveis AS   jtr@jomek.no
Kais Farvehandel AS  kai.hultquist@gmail.com
Kjell Dahle Transport  karinbrit.dahle@online.no

Selskap   E-mail Address

Kjærstad Transport AS  kjaerstad.transport@gmail.com
Kogstadmjølk DA   jens@kogstad.org
Lavpriskurven AS   kontakt@lavpriskurven.no
Leira Regnskap   kontor@leiraregnskap.no
Lille Fredbo   oddgeorg8@gmail.com
Lindeberg Eiendom AS  jabrennsund@hotmail.com
Live Wire Booking & Management livewirebooking@hotmail.com
Lotte Thori Løvstad   lotte@thori.no
Love Thy Neighbor Tattoo & Piercing AS ltngjerdrum@gmail.com
Mask.entr. Gulbrand Heni  m-heni@frisurf.no
Mask.entr. Kjell Rud   
Membraner og Taktekking A/S  post@mem-tak.no
Miljøtak  AS   post@miljotak.no
Mimmis blomster & interiør  post@mimmisblomster.no
Mjølkerampa AS   post@mjolkerampa.no
Mona Barstad   mona.barstad@yahoo.no
Mork Transport AS   bjoeig@online.no
Naturbygg Entreprenør AS   naturbygg@naturbygg.no
NAV Gjerdrum   jan-kare.berglid@nav.no
Njord Agency AS   folsland@premiere.no
Nordbakken  Consulting  lars.peder@nordbakken.com
Nordvæst AS   hilde.nordvaest@epost.no
Nøstesjel AS   ellen@nostesjel.no
Obsima Technology AS  leif.haugland@obsima.no
Odal Sparebank   ohb@odal-sparebank.no
Oddmund Hønsen   o.honsen@online.no
Ola Lompa AS   post@olalompa.no
Ole Henry Stokker   ohenstok@online.no
Outdoorsport AS   post@outdoorsport.no
Positiv Trening & Helse  pt.cedell@gmail.com
Premiere Group Norway AS  folsland@premiere.no
Pulchér Skin   pulcherskin@outlook.com
Raumergården Hotel A/S  anita.aasland@raumergarden.no
Reinertsen Honning Gård  te-reine@online.no
Rema 1000   ask@rema.no
Reolteknikk AS   post@reolteknikk.no
Reuro AS    post@reuro.no
Rolf Erlend Gauterud  gauterud@gauterudgard.no
Romerike Tak og Membran  helge@takmembran.no
Romerike Trafikkskole AS  lisbeth@romeriketrafikkskole.no
RS Regnskap AS   post@rs-regnskap.no
Rustad Gård AS   ole@rustadgaard.no
Rønning Maskin A/S   kjronn@gmail.com
Saferec AS   jan.martinsen@saferec.no
Seminarpartner   post@seminarpartner.no
Skedsmo Bok og Papir AS  trindan@online.no
Skogteknikk A/S   service@skogteknikk.no
Smedstad Gård   smedstad.gaard@online.no
Smiegården ved Kristen Elstad kristenelstad@gmail.com
Spilling & Co   pieter.spilling@gmail.com
Sprek Gjerdrum   post@sprekgjerdrum.no
Stall Eikeberg AS   espen@stalleikeberg.no
Tak & Beslag AS   jan-erik@takogbeslag.no
TJ Support Ltd   t.i.j@hotmail.com
Tor Erlend Framstad  tor@oklandco.no
Torer Fladby   t.fladby@online.no
Urbanium Eiendom AS V Espen A. Pay espen@urbanium.no
Veto Rør AS   vegard@vetoror.no

Østlands Hus AS   kenneth@ostlands-hus.no

MEDLEMSBEDRIFTER I GJERDRUM NÆRINGSLIVSFORENING



Vi ønsker alle våre lesere
en riktig

           God  Påske!


