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Ask som sentrum får stadig 
flere tilbud av varer og tjenester.  
Siden nyttår har vi fått både 
bok og papirhandel, leker og 
hobby, nytt bakeri med kafe, nytt 
treningsstudio, ny frisørsalong og 
det er heller ikke aprilsnarr når 
Hus og garasjeporter åpner sin 
butikk 1. april.  Vi håper alle vil 
lykkes og til oss som forbrukere 
er det viktig å tenke på at vil vi ha 

variert butikk- og tjenestetilbud i nærmiljøet i morgen, ja, da 
må vi bruke det i dag!

At Gjerdrum nå er kåret til landets mest hurtigvoksende 
kommune, betyr at det er attraktivt å bo her, samtidig som 
det gir kommunen gode skatteinntekter.  Vi har marka med 
alle sine fritidstilbud sommer og vinter som nærmeste nabo 
og vi bor midt mellom Oslo og Gardermoen, midt i smørøyet.  
Men Gjerdrum Næringslivsforening ønsker ikke at folk bare 
skal bo her, flest mulig skal også arbeide her.  Derfor er 
flere arbeidsplasser i kommunen vår største prioritet.  

I Gjerdrum næringshage er det fortsatt mulig å leie kontor 
og delta i et spennende næringsutviklingsmiljø sammen 
med andre mindre virksomheter.  Dette er et tilbud spesielt 
til gründere og andre som kanskje har hjemmekontor i 
dag, eller som er lei av å sitte i kø og har arbeidsreiser som 
forlenger arbeidsdagen.  Prøv et kontor i næringshagen og 
bli en del av dette positive laget av kvinner og menn som 
holder hus i Gjerivegen 5. Sammen er vi sterke og sammen 
er mulighetene flere.

Tenk positive tanker, bruk positive ord, gjør positive 
handlinger – og det positive gror!

God Påske!

Med vennlig hilsen

Gjerdrum Næringslivsforening

Turid Jødahl

leder
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Mye positivt på Ask!

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

“

 
Det glitrer av sol i den bratte grend,

det dufter av mark og enge.

Hvor skulle vel våren ellers hen?

Vi venter jo på den så lenge.

Jeg elsker den vår som du knapt kan se,

en blomst som sprang ut i den kolde sne!

Arnulf Øverland
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Ordfører Anders Østensen, Odd Sæther og Turid Jødahl

Årets Næringslivspris 
gikk til Odd Sæther i 
Gjerdrum Boliger AS

I begrunnelsen står det:

«Gjennom sitt firma Gjerdrum Boliger AS har Odd Sæther gjennomført store utbygginger på Ask, 

bl.a. Ingelstun og Nystulia boligområder.

Dette har medført oppdrag for lokale entreprenører, og bidratt til økt omsetning i lokal service- og 

handelsnæring. I tillegg har han engasjert seg sterkt i Sentrumsutvikling, Parken og Kulturhuset.

Hans engasjement har gjort Ask til et bedre sted både for innbyggere og næringsliv».

Før årsmøtet i Gjerivegen 5, i lokalene til Gjerdrum Næringshage, var det overrekkelse av årets næringslivspris som 
denne gangen gikk til en overrasket Odd Sæther i Gjerdrum Boliger AS. Her avbildet med Gjerdrumskurv levert av 
Mjølkerampa med lokale varer og plakett laget av Gdesign AS.
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JoMek Sveis AS med 24 arbeidsplasser!

Ved Turid Jødahl

JoMek Sveis er et mekanisk verksted som holder til på Hellen Næringsområde i Gjerdrum, hvor 
de har bygd sitt eget verksted.  De arbeider over hele Skandinavia.  Dette høres ut som en veldig 
spennende og viktig virksomhet, som vi er interessert i å høre mer om.

Vi har bedt eier og daglig leder Jon Tore Ringstad 
si litt om firmaet og når det ble startet. 

Jeg startet alene i en låve i Sørum i 1999. Jeg jobbet 
både på kontoret og i verkstedet. Ganske raskt måtte 
jeg utvide, og fikk da inn 2 sveisere. Etter dette har 
arbeidsmengden og ansatte økt. Jeg kjøpte tomt på 
Hellen Næringsområde, og bygde eget verksted som vi 
flyttet til i 2007.

Hvor stor er omsetningen og hvor mange ansatte 
har dere?

Vi har en omsetning i 2016 på ca. 33 mil. Vi er 24 fast 
ansatte, samtidig som vi leier inn sveisere ved behov. 
Omsetningen har økt sakte men sikkert gjennom årene.

Hva er arbeidsområdene, hva er det dere tilbyr?

For å kunne sette opp bærende stål må vi være 
godkjente i EN 1090-1. Dette er vi. Dette vil si at vi er 
kvalitetsgodkjente av et eksternt firma. VI kan da sette 
opp det meste som har med stål å gjøre. 

Vi setter opp stålbygg, lager trapper, rekkverk, 
gangbaner, tanker. Vi utfører også reparasjonssveising 
av forskjellige ting.

Vi har en skjæremaskin som kan skjære ut det meste fra 
stålplater, både rustfritt og sort stål.

Av prosjekter vi har nå kan vi nevne at vi setter opp 
stål til 2 blokker på Lørenskog for Peab. Vi har 6 mann 
gående på Gardermoen til forskjellige jobber der.

Vi bygger også om en tank for Dynea på Lillestrøm

Hvem er kundene?  

Kundene våre er Entreprenører i området, Avinor 
og Håndverkere på Gardermoen. Vi har også kunder 
som kommer innom for å få skåret ut ting på 
skjæremaskinen.

Vi driver reparasjonssveising for firmaer i området, og 
vi har en del privatpersoner innom som trenger å sveise 
småting, eller som trenger noe stål.

Så flott at dere også 
kan hjelpe med mindre 
oppgaver sier vi.

Vi spør også hvordan 
det er å drive 
virksomheten fra 
Gjerdrum?

Vi trives godt i Gjerdrum. 
Her ligger vi sentralt til 
både for Gardermoen og 
Oslo.

Hva er planene videre?

Planen videre er å fortsette slik vi har gjort til nå. 
Gi kunder god service og utføre jobbene våre på en 
ordentlig måte.Vi får kunder på god service, vi stiller opp 
på kort varsel og det fører til at vi får flere jobber.

Vi takker for oss og ønsker denne viktige 
virksomheten på Hellen lykke til videre!  Gjerdrum 
Næringslivsforening er stolt av alt vi har i 
Gjerdrum av gode virksomheter.   JoMek  Sveis er 
virkelig en virksomhet som står på og gir mange 
arbeidsplasser i bygda vår!  Tusen takk til dere!        
• ••

Daglig leder Jan Tore Ringstad
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v/Turid Jødahl

Gjerdrumskurven –  
Bruk den og  profiler  
Gjerdrum!

Gjerdrum Næringslivsforening lanserte i 2014 en 
Gjerdrumskurv med lokalproduserte produkter.  Dette 
som et ledd i foreningens satsing på småskalaproduksjon 
av mat med mere.

Mjølkerampa tok på seg oppgaven med å  produsere 
kurvene, som hele tiden har hatt med egg fra Eggebua, 
honning fra Reinertsen Honninggård og støpte lys fra 
Mjølkerampa.  Det har også vært med blomster fra  
Mimmis og litt bakst enten fra Nora Oserud eller Hos 
Nabo’n.   Kurvene kan etter ønske inneholde forskjellige 
produkter, også husflidsprodukter, og passer godt som 
gave.     

Kurven kan brukes som gave til foredragsholdere, 
avslutningsgaver enten fra jobb eller verv, bursdags- og 
jubileumsgave med mere.  

Ta kontakt med Mjølkerampa AS i Asktorvet 4, for bes-
tilling av kurver.  Vi håper disse fine kurvene med gode 
og fine Gjerdrumsprodukter kan brukes mye mer i tiden 
som kommer.  

Mjøkerampa AS, Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum

Tlf. 63 99 13 15 / 951 87 463

post@mjolkerampa.no

www.mjolkerampa.no
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Gjerdrum Fysioterapi & Trening AS satser fullt

Av Inger Marie Hessen

Myk mann? Eller kanskje ikke så  
veldig myk?
GFT har det siste året hatt to kurs med manneyoga. I en 
stressende hverdag kan dette være en god mulighet for å 
roe ned og rette fokus innover og samtidig kan det gjøre 
deg til en bedre utøver i den andre treningen du utøver. 
På dette kurset er det er tatt hensyn til at menn ofte 
føler seg stive og støle og det blir brukt mange puter for 
å støtte opp her og der. Legg tanken om at dette ikke er 
noe for deg på hylla og prøv! Det er flere som har hatt en 
positiv opplevelse på våre kurs. 

Vårens kurs starter tirsdag 04.april og avsluttes 16.mai 
(ingen trening påskeuka).

Mattene og instruktør Rebekah finner du på Grøkul 
(Skogveien 5) på tirsdager kl 20:15. 

For mer informasjon og pris gå inn på vår nettside  
www.gft.no/kursarrangement

GFT Extreme - vårens vakreste  
eventyr på Romerike

Noen av våre medlemmer trener litt mer enn andre, er 
du en av dem? Bli med på 37 km i storslått natur når vi 
løper Romerike på langs, søndag 21. mai. Turen kommer 
til å gå i svært rolig langturtempo og skal være en 
hyggelig opplevelse for alle som er med.  Det vil bli stopp 
underveis for påfyll av mat og drikke, som vi selvfølgelig 
frakter for deg.  Meld deg på på  

trening@gft.no innen 01.mai. Vi har satt et tak på 10 
deltakere, førstemann til mølla!! 

Sjekk også ut arrangementet på vår facebook side eller 
på www.gft.no/kursarrangement 

For mer informasjon og påmelding se  
www.expa.no/gft17

Bli med på spennende høsttur !!
I september inviterer GFT godt voksne medlemmer og 
ikke-medlemmer til et lite eventyr når vi arrangerer tur 
til både Frankrike og Italia på en gang. Dette er en tur 
som alle kan være med på og det vil være alternativer 
for de som eventuelt ikke kan delta på enkelte aktiviteter 
av ulike årsaker. Fokus for turen er hyggelig samvær og 
opplevelser for minneboka! 

5. september tar flyet oss til Nice, før vi busser knapt 
10 mil til alpebyen Limone i den Italienske fjellverden. 
Her blir det vandring på gode stier i storslagen natur, 
akkompagnert av historiefortelling fra vår erfarne 
reiseleder Petter fra Expa. 

Deretter går turen til fantastiske Cinque Terre (de fem 
byer)og den lille byen Monterosso Al Mare. Dette vakre 
området bergtar en med sin skjønnhet. De fem byene 
ligger som perler på en snor. Gjennom tusen år har det 
bodd mennesker i dette dramatisk fine landskapet. Vi 
vandrer på de gamle stiene som forbinder byene med 

Vi på GFT er opptatt av at alle, uansett alder, mål og utgangspunkt skal føle seg velkomne og  ivaretatt og ha det fint 
hos oss. Vi er et sterkt helsefaglig team som står klare til å hjelpe deg på dagtid dersom du skulle ha behov for det. 
Med oss på laget har vi flere dyktige instruktører på våre gruppetimer – yoga, spinning, fysiopilates, styrkesirkel og 
slyngetrening. Sistnevnte ledet an av vår dyktige Personlige Trener Trygve Aurtande. Trygve jobber også som napra-
pat, så her er det ingenting å utsette på kompetansen.

Fra venstre: Iren N. Rasmussen,Trygve  Aurtande, Dagny R. Laache, Sindre Brun-Follerås 
Foran: Marnix Vlutters og Inger Marie Hessen
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l  Trening i styrkesal

l  Spinning

l  Yoga

l  StyrkeSirkel

l  Egne løpecoacher

l  Fysioterapi

l  Timer med personlig trening.

l  Testing (laktatprofil)

l  Eget nøkkelkort

Brådalsgutua 10, 2022 Gjerdrum 
Tlf. 63 99 10 00  E-post: trening@gft.no
www.gft.no

hverandre, med en fantastisk utsikt over Middelhavet.  Vi 
blir i området i tre netter og får også en fridag her til å 
nyte en dag på stranden, få tid til å se seg om i de trange 
gatene eller ta en båttur.

Turen avsluttes i Nice på den franske riviera. Denne byen 
gir mange muligheter – strandpromenade, gamlebyen, 
shopping og bading.

Vi håper nettopp du vil være med på tur og dele gode 
opplevelser og hyggelige samvær med oss. 

Reiseleder vil være Petter fra Expa. Inger Marie (daglig 
leder og fysioterapeut) fra GFT vil også være med  på 
turen.  

For mer informasjon og påmelding se: 
 www.expa.no/gft17                                               • ••

åpner butikk i Asktorvet 1

lørdag 1. april kl 10

Alle hjertelig velkommen!  

Åpningstider: 

man-fre 10 - 17 (10 - 15)

Telefon butikk:  404 68 212

Telefon service:  970 43 906
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Den 17. Juni 1917 ble den internasjonale Lions Club 
formelt stiftet. USA hadde kommet med i verdenskrigen, 
og det var stort behov for frivillighet. 

27 av USA`s hjelpeorganisasjoner gikk sammen under 
ledelse av Melvin Jones. Lions Club var stiftet.

Organisasjonen utviklet seg raskt til et verdensom- 
spennende nettverk av frivillige, hjelpende hender, og i 
dag er det 1,4 millioner medlemmer.

I løpet av disse 100 årene har milliarder av kroner blitt 
samlet inn og videreformidlet til humanitære formål. 
Lions Club ufravikelige prinsipp er at alle de innsamlede 
midlene skal uavkortet gå til å hjelpe andre. Drift av  
organisasjonen betales av medlemskontingenten.

 

Lions Club Gjerdrum ble stiftet den 26.4.1979, og har 
siden vert en vital klubb med mange aktiviteter.

I løpet av disse årene har klubben samlet inn betydelige 
summer som er fordelt gjennom Lions internasjonalt og 
nasjonalt. De største bidragene har gått lokalt til lag og 
foreninger, og tradisjonen tro overrekkes pengegavene på 
Gjerdrumsdagen i juni.

Pengene samler klubben inn via forskjellige dugnad-
sprosjekter. Vi har bant annet avtale med stiftelsen 
Kløvertun hvor vi har ansvar for snømåking, gress- 
klipping og vedlikehold av uteområdene. Vi planter skog 
i allmenningen og selger strøsingel som vi sekker opp 
selv. 

En dugnad vi er glade for å ha, er utdeling av ”Næring og 
Handel.” Denne jobben gir oss kjærkommen inntekt som 
kommer lag og foreninger i bygda til gode.

Lions Club- 100 år vil bli markert verden over, og vi i 
Lions Club Gjerdrum vil markere jubileet på flere måter. 
På en fin plass i Ask sentrum vil vi sette opp en ”Lions-
benk”, den 17. juni tar vi med en pensjonist fra bygda på 
en hyggetur på Skibladner for markering av selve jubile-
umsdagen, og på Gjerdrumsdagen den 10. juni vil vi være 
til stede for presentere klubben vår og dele ut penge-
gaver til lag og foreninger.

Lions Club Gjerdrum v/sekretær Marianne Olstad.                     
• ••

God påske!

LIONS CLUB- 100 ÅR!
Vi har bedt ordføreren vår, Jørgen Sandmann, si litt om seg selv, hvilke saker han er opptatt av og 
hva han tenker om videre utvikling for Gjerdrum.

Ved Marianne Olstad

Lions stipendet – 2017

Lions club Gjerdrum inviterer med dette lag og foreninger i 
bygda til å søke midler til barne- og ungdomsaktiviteter.

Hvert år bevilger klubben midler til lokale, nasjonale 
og internasjonale humanitære prosjekter. LC Gjerdrum 
fordeler en stor andel av sine opparbeidede midler til 
lag og foreninger i bygda. Primært bevilges midler til 
konkrete prosjekter, som innkjøp av utstyr/hjelpemidler 
eller spesielle tiltak i forbindelse med barne- og ung-
domsarbeid. Velkommen til å søke om støtte!

Resultatet kunngjøres i juni og overrekkes på 
Gjerdrumsdagen.

Søknadsfrist: 2 mai. til jorgen.sandman@online.no

Fra venstre: Per Lien, Jens-Kristian Olstad og Steinar Hansen
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Det nærmer seg påske, og i år har jeg fått mulighet til 
å fordype meg i det gamle og slitte begrepet “nåde”. I 
anledning reformasjonsjubileet har alle prester i Norge 
fått anledning til å friske opp hva arven etter Luther 
har betydd og fortsatt betyr for oss, flere århundrer 
etterpå. Luther tok et kraftig oppgjør med en kirke 
som gjorde big business på folks utilstrekkelighet og 
dårlige samvittighet; en kynisk industri som solgte 
avlat og syndsforlatelse for å finansiere byggingen av 
Peterskirken i Roma. Flere hundre år senere er det 
fortsatt noe som er galt. Selv om avlatshandelen er 
avskaffet er sjelene stadig plaget av ufrihet.

Som tenårings-pappa har det vært obligatorisk pensum 
for meg å følge med på tenårings-serien “Skam” på NRK. 
Serien tar pulsen på dagens ungdomsgenerasjon, en 
generasjon som skildres som “skikkelig”. En generasjon 
som er flinkere på skolen enn sine forgjengere. Som er 
mer hjemme. Som er venner med sine foreldre. Som 
samtidig opplever mer stress og psykiske plager, og også 
noe mer mobbing enn før. Mens foreldregenerasjonen lot 
opprøret gå utover, så lar denne generasjonen opprøret 
gå innover, og man lar sin egen kropp ta trøkket. 

Det er slitsomt å prestere hele tiden. Det er høye krav 
og store forventninger, både på skolen, hjemme, på 
idrettsarenaen eller på scenen. Det forventes at man gjør 
karriere og tjener gode penger. Og samtidig skal kroppen 
tuktes og formes. Og Den som ikke lever opp til disse 
kravene dømmes til et liv i skam, enten av omgivelsene, 
eller av den verste dommeren av dem alle, en selv. 
Psykologien omtaler skamfølelse som det motsatte 
av tilhørighet. Følelsen av å være utenfor; et slags 
følelsesmessig eksil.

I januar fulgte jeg svigerfar til graven. Han var på mange 
måter et trosforbilde. En kjempe. Han hadde viet store 
deler av livet sitt til å hjelpe mennesker som ikke mestret 
livets mange krav, og som var dømt til å leve i skam. Med 
Jesus som rollemodell, og med slagordet “ennå er det 

håp”, fikk han blant annet være med og formidle nåde til 
rusmisbrukere som forlengst hadde mistet troen på egne 
evner. En nåde som kommer med frigjørende krefter. 
En nåde som smelter bort skammen og åpner for nye 
muligheter.

Det er snart påske. I kirken forbereder vi oss til å feire 
påske, og i det siste har jeg blitt mer oppmerksom 
på at nåden slett ikke er umoderne og avlegs. Folk i 
Gjerdrum i 2017 trenger nåden mer enn noensinne. 
500 år etter Luther er vi tilbake der hvor han begynte. 
I prestasjonssamfunnet og angstens tidsalder. Vi 
maksimerer som munker, og skammer oss over vår egen 
utilstrekkelighet.

Men nåden må kanskje formidles på nye måter enn før. 
“Semper Reformanda” (Alltid reformasjon), sa de gamle 
kirkefedrene, og mente at reformasjonen er aldri ferdig. 
Det kan minne litt om noe som Erna Solberg sa på Høyres 
landsmøte for noen få uker siden: 

“- Verden rundt oss endrer seg enten vi vil eller ikke. 
Derfor står vi ikke i valget mellom endring og stillstand, 
men mellom endring og forvitring”

SKAM på NRK har klart å formidle arven etter Luther på 
en ny måte for unge mennesker. Måtte denne påsken bli 
en anledning for oss alle, til å børste støvet av nåden og gi 
den ny form, til glede for både oss selv og vår neste.

God påske!

I kirken forbereder vi oss til å feire påske, og i det siste har jeg blitt mer oppmerksom på at  
nåden slett ikke er umoderne og avlegs. 500 år etter Luther er vi tilbake der hvor han begynte.  
I prestasjonssamfunnet og angstens tidsalder. Vi maksimerer som munker, og skammer oss over 
vår egen utilstrekkelighet.

Av sokneprest Jakob Furuseth

Om skam, nåde og påske
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Ved Hege Lindhardt Thoresen

”Det er lurt å begynne øverst” har man vel hørt 
mang en gang og nå skal vi høre om det gjelder her 
også, for taket vårt må jo være noe av det viktigste i 
et hus?

Taket på enhver bygning er veldig viktig, det må fungere 
som tiltenkt og som jeg pleier si, “har man orden i grunn 
og på topp er mye gjort med det midt i mellom…..”

Vi vil gjerne høre hvordan dette startet?

Jeg har vært i alle ledd av bransjen siden tidlig 80 tallet 
mens T&B ble til i 2004 som en videreføring av mitt ENK 
foretak. I 2008 kom kollega Tore Foss med ett par ansatte 
inn i bedriften og siden da har vi drevet selskapet sam-
men.

Var det viktig at det ble i Gjerdrum at du etablerte 
virksomheten?

Det at det startet i Gjerdrum og fortsatt er her, har vel 
mer med at jeg selv bor her og at det er sentralt nok 
til vårt virke. Våre byggplasser er stort sett fra Oslo til 
Gardermoen med avstikkere til både høyre og venstre.
Vi startet med verksted på Hellen Industrifelt, ett lite 
lokale hos Løvberg Bygg, så flyttet vi etterhvert til Heni i 
ett gårdslokale og nå har vi vært på Almeningen siste 5 
år hvor vi leier det gamle høvleri og trelastutsalget med 
verksted, lager og kontor. Her trives vi godt med skogen 
tett inntil og rett som det er med besøk av hare, elg, sau 
og ikke minst reven som likte seg godt på verkstedet…. 

Allikevel skulle vi gjerne fått satt opp noe eget slik at drif-
ten, spesielt verkstedet med maskiner/produksjon kunne 
blitt mer skreddersydd. Aller helst i Gjerdrum men her er 
det ikke flust med muligheter og hvis kommunen ønsker 
arbeidsplasser i bygda må de legge til rette for det…!!!

Hvor mange ansatte er det pr. Idag og hvor mye 
omsetter der for i løpet av året?

I dag er vi 16 ansatte og omsetter for drøye 21 mill. det 
svinger litt i bransjen men vi har i alle år levert positivt 
resultat, vært Gaselle bedrift 6-7 ganger,senest i fjor…

Hva gjør en blikkenslager egentlig?

Vi har egen tømreravdeling som primært driver med tak 
men vi gjør også en del fasadeutbedringer med etterisol-
ering, ny panel/vinduer/dører etc. Solpaneler på tak har 
vi vel montert ca.1000 stk. av. For det meste kommunale/
næringsbygg men det skjer en del fremover som sikkert 
vil gjøre det mer interessant for private også… 

I «gamle» dager var det stort skille mellom sesongene og 
en blikkenslager stod mye inne på verksted om vinteren 
og produserte alt fra rene pyntegjenstander, lamper, 
kaffekjeler og tenker noen hadde bestillinger på hjem-
mebrent apparater også, alt i kobber som er enkelt og 
bearbeide..

I dag er det fullt kjør året rundt ute på byggplasser med 
montering av beslag i alle varianter som blir produsert 
på verksted etter egne mål tatt på byggplass.

Ett eksempel på jobb utført her i bygda er Askheim 2, 
alt av beslag man ser på dette bygget er spesiallagd og 
montert av oss i silver met.RAL 9006 for spesielt interes-
serte…. 

Andre prosjekter som jeg med stolthet kan nevne er The 
Qube på Gardermoen, Lillestrøm Hensetting for NSB og 

Vi har tatt turen opp til gamle almenningssaga i Gjerdrum for å ta en prat med daglig leder  
Jan-Erik Slettemark i firmaet Tak & Beslag AS. Firmaet er et av våre nyeste medlemmer og da vil 
vi gjerne høre litt mer om dem. 

10

Tak & Beslag AS i stødig vekst 

Daglig leder Jan-Erik Slettemark
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ikke minst pågående Norges Idrettshøyskole med 5 tonn 
kobber og 2 tonn eloksert aluminium som skal bearbei-
des og monteres.

Det er ikke alle som jubler når regnet pøser ned og 
vannet stiger, men det gjør vel dere i Tak & Beslag?  
Er det dårlig stelt med norske husstander og 
vedlikehold av hustak?

I yngre dager var det kanskje litt jubel når regnet høljet 
ned,ble alltids mer arbeid utav det, men nå er vi som de 
fleste andre og trives best når sola skinner, alder gjør 
noe med en ……og når vi snakker alder har alle tak en 
ca.levetid avhengig av type taktekke før det bør skiftes ut.

Skal ikke dra alle typer her men kontakt oss gjerne for en 
uforpliktende titt på taket og gode råd….

Synes egentlig folk er ganske flinke med utskifting innen 
tiden er slagen men noen strekker strikken litt vel langt,..
også til at den ryker

Vedlikehold er mere mangelvare, de fleste føler seg kan-
skje usikker der oppe og det forstår jeg godt,

viktig med sikring når man utfører vedlikehold på tak.

Mange sier jo at taket er husets smykke, så både 
pipe og takbeslag er blitt mer vektlagt etterhvert, 
det var veldig populært en stund med kobber og 
sink. Hva er det hotteste i dag?

På privat sektor går det for det meste i lakkert stål som 
er det rimeligste materialet vi arbeider med, mens det 

er stor overvekt om dagen med våtlakkert aluminium på 
næringssiden, det har det vært en 2-3 år nå, sink har fått 
en liten pause men kommer sikkert sterkt tilbake og kob-
ber er det bare staten og de med tippemidler fra Hamar 
som benytter… 

Dessverre utdannes det altfor få Blikkenslagere, vi 
trenger nå 2-3 dyktige faglærte til i våre rekker og vi har 
og tar gjerne inn flere lærlinger for og sikre egen rekrut-
tering, bare ta kontakt for en hyggelig prat.

Hvordan ser fremtiden ut for Tak & Beslag? Noe 
spesielt på gang?

Jeg er stort sett optimist og mener fremtiden ser bra ut, 
vi er så heldige at vi driver i ett område i vekst og det tror 
jeg vil vare lenge…det gjelder og ta vare på kundene og 
levere kvalitet/service….

Våre dyktige tømrere som har holdt på i høyden i mange 
år nå, skal etter opplæring av yngre krefter få karre seg 
ned fra takene og få fast grunn under føttene og få kjenne 
på hele faget igjen.

Vi har ett eiendomsselskap som snart skal oppføre 2 stk. 
tomannsboliger i Kniplia og på Kløfta har vi en eiendom i 
sentrum hvor det skal oppføres flere leiligheter for salg, 
så vi skal nok få tiden til og gå.. 

Og til slutt benytter jeg igjen muligheten til og søke etter 
dyktige folk, både ferdig utdannet blikkenslagere, men 
også yngre krefter som kanskje er litt skolelei, her kan de 
bli «norsk mester» i tak og mestre et fag vi internt deler 
ut fagbrev på….       

Det var en fin oppfordring og vi ønsker dere lykke til 
videre med driften. 

-med egen tømreravdeling

Sagvegen 14, 2022 Gjerdrum

T. 99 59 00 15 • jan-erik@takogbeslag.no

www.takogbeslag.no

Kontakt oss gjerne for en 
hyggelig “takprat”!

God påske!
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Nye regler for offentlige innkjøp – 
betydning for innkjøp i Gjerdrum 
kommune?

Vi har nå bedt dem også si litt om dette til 
bladets lesere.  Gjerdrum Næringslivsforening 
er veldig opptatt av at vi skal medvirke til flere 
arbeidsplasser i Gjerdrum og styrke eksisterende 
næringsliv. De nye reglene er derfor svært viktig, 
og noe vi ønsker å utnytte for det de er verdt.

Tor Kjærstad og Malin Fagerhus forteller at Øvre 
Romerike Innkjøpssamarbeid er et samarbeid mellom de 
6 kommunene på Øvre Romerike.

VI har 6 stillinger som jobber med konkurranseutsetting 
av alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi for disse 
kommunene. 

Alle offentlige oppdragsgivere er underlagt et relativt 
omfattende regelverk som har sin opprinnelse i EU/EØS 
med nasjonale regler i tillegg. Fra 1 januar 2017 trådte 
et nytt oppdatert regelverk i kraft, det gjelder EU/EØS 
regelverk og nasjonalt regelverk.

De største endringene i det nye regelverket er 
heving av nasjonal terskelverdi, fra kr 500.000 til 1.1 
million, mulighet for å gjenåpne konkurranser, utvidet 
adgang til dialog med markedet,  særregler for helse 
og sosialtjenester, plikt til å vurdere oppdeling av 
konkurranser og et betydelig økt fokus på miljø og 
samfunnsansvar.

Det nye regelverket kan gi større muligheter for lokalt 
næringsliv dersom kommunen ikke allerede er dekket 
opp i interkommunale eller kommunale rammeavtaler. 
Dette kan da gjelde kjøp under 100 tusen som ikke 
er omfattet av regelverket og kjøp under nasjonal 
terskelverdi 1.1 milllion som kommunene selv 
gjennomfører. I tillegg så er det mange konkurranser 
som er åpne for deltilbud (kommunevis) som lokale 
tilbydere alene eller samarbeid andre aktører kan levere 
inn tilbud på.

Vi oppfordrer lokalt næringsliv til å ta kontakt med 
kommunen, kommunens innkjøpsansvarlig eller Øvre 
Romerike Innkjøpssamarbeid for ytterligere informasjon. 
Mye nyttig informasjon om vår virksomhet finnes på 
www.orik.no 

Malin Fagerhus Tor Kjærstad 
Rådgiver – innkjøpsansvarlig Daglig leder           
Nannestad og Gjerdrum kommune Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Ved Turid Jødahl

Tor Kjærstad, daglig leder i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid og Malin Fagerhus, innkjøpsan-
svarlig i Gjerdrum kommune presenterte nylig det nye regelverket og hva dette gir av lokalt 
handlingsrom for Gjerdrum kommune, i et åpent møte i kommunestyresalen.    
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Malin Fagerhus Tor Kjærstad 
Rådgiver – innkjøpsansvarlig Daglig leder           
Nannestad og Gjerdrum kommune Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

SMIEGÅRDEN
      - for de gode opplevelsene

Blomsterbutikk med “vri”
Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. 
Det hele krydret med litt egenproduserte varer.

Egenproduserte sølvsmykker!
Servise fra PiP
Velkommen hit!

www.facebook.com/Mimmis Blomster & Interior  Ask 69 Tlf. 63 99 14 90

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 påsken: 

“Palmelørdag”  11-16    Palmesøndag: stengt

mandag/tirsdag/onsdag  11-17

Skjærtorsdag/Langfredag  12-16

Påskeaften  11-16

1. Påskedag/ 2.Påskedag  12-16

      

          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
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I Akershus har vi ca 90 ulike lærefag. Det er 
fagopplæringen i fylkeskommunen som har ansvar for å 
godkjenne lærebedrifter, samt har et overordnet ansvar 
for å følge opp den enkelte lærling. Fylkeskommunen 
utsteder fag - eller svennebrev. I Akershus er det til 
enhver tid ca 3000 lærlinger. Halvparten av disse på 
Romerike. Lærlingordningen gir lærlingen mulighet for å 
ta fagbrev. 

Læretiden kan variere noe. Normalt vil man gå 2 år 
på skole og deretter ha 2 års læretid i bedrift. Det 
er imidlertid ikke noe til hinder for å ta alle 4 årene i 
bedriften, da med skole en dag i uka. Det finnes også 
andre varianter av disse to ytterpunktene. Lærlinger 
blir ansatt på samme måte som andre i bedriften. 
Dette betyr at bedriften betaler lønn, forsikringer, 
arbeidsgiveravgift, etc. I tillegg til arbeidsavtalen har 
lærlingene også en lærekontrakt. Denne gir en sikkerhet 
for at man få opplæring. Det er viktig å understreke at 
brudd på arbeidsavtalen vil ha samme konsekvenser 
som for vanlige ansatte. 

Kravet til å bli lærebedrift er at bedriften har en 
«produksjon som dekker læreplanen» i det aktuelle faget. 
I tillegg må bedriften ha en person som kan være faglige 
ansvarlig. Denne personen må minst ha fagbrev eller 
minimum 5 års relevant erfaring. Bedriften må utarbeide 
en intern plan for læretiden slik at lærlingene lærer det 
han/hun skal. Fagopplæringen gir veiledning i forbindelse 
med godkjenning av bedrift. Bedrifter som tar inn 
lærlinger mottar tilskudd fra fylkeskommunen for å drive 
opplæring. Bedriften velger selv hvordan den ønsker å 
organisere sin opplæring.

Det er avgjørende at bedrifter ser på lærlingordningen 
som en vinn/vinn situasjon. Hverdagen for en lærling 
skal være en kombinasjon av å lære nye ting, gjøre noe 
feil, prøve igjen og å få erfare mestring av oppgaver som 
bidrar til verdiskapning i bedriften. Gjennom å velge 
den rette lærlingen kan bedriften tidig nyte godt av noe 
verdiskapning. Samtidig kan bedriften forme en fremtidig 
ny arbeidstaker mens bedriften også mottar tilskudd 
underveis i opplæringen.  Dette kan derfor være en 
attraktiv måte å rekruttere ny arbeidskraft.

Lærlingsituasjonen i Gjerdrum:

I Gjerdrum er det pr 1.mars 2017: 26 lærlinger fordelt 
på 12 ulike fag i 16 forskjellige bedrifter. Av ungdom 
fra Gjerdrum er det 47 som har kontrakt som lærling 
eller lærekandidat, men kun 5 av disse jobber i en 
Gjerdrumsbedrift. En viktig årsak er at mange har 
kontrakt i et fag som ikke finnes i vår kommune. Det 
er 14 ungdommer med adresse i Gjerdrum som søker 
læreplass fra høsten 2017. 

I følge nettstedet www.finnlærebedrift.no er det i 
Gjerdrum 280 bedrifter som har ansatte i et fag der man 
kan ha lærlinger som pr. i dag ikke har lærlinger. Det 
burde derfor være mulig å rekruttere flere bedrifter inn i 
lærlingordningen også i Gjerdrum.

Bedrifter som ønsker mer informasjon om fagopplæring 
oppfordres til å kontakte Veiledningssenteret Romerike.

Gunnbjørn Ånerud, Rådgiver Fagopplæring,  
Mobil 941 75 104

Lærlingordningen – bruk den!
Vi har bedt Gunnbjørn Ånerud som er rådgiver ved Veiledningssenteret Romerike i Akershus 
fylkeskommune si litt om lærlingeordningen og hvordan den fungerer. Dette er en ordning som 
bør benyttes mer. Den kan gi en stor vinn/vinn situasjon for både lærling og bedrift.

ved Gunnbjørn Aanerud

Gunnbjørn Anerud, rådgiver Fagopplæring



15

Vi i Gjerdrum Næringshage er veldig opptatt av at næringslivet på Gjerdrum skal blomstre videre, 
og håper derfor du tar deg tid til å svare på noen få spørsmål.

Næringshagen har en ambisjon om å være et tilbud til gründere og mindre bedrifter i Gjerdrum, og 
vi søker hele tiden etter innspill for å kunne leve opp til næringslivets forventninger. Vi setter stor 
pris på din tilbakemelding og din hjelp.
 

1      Hva har du hørt om Gjerdrum Næringshage?

2      Hva ville vært viktig for deg hvis du skulle tatt i bruk næringshagen?

3      Hva ville du forventet av samarbeidet, hvis du ble en leietaker i næringshagen?

4      Hva ville du forvente av gjenytelser og publisitet, hvis du ble en medlemsbedrift i  

 næringshagen?

5      Hvilke fordeler ser du ved å være en leietaker i Gjerdrum Næringshage?

6      Hvilke type bedrifter mener du vil ha størst nytte av en næringshage i Gjerdrum?

7      På en skala fra 1-10 der 10 er best, hvor nyttig tror du tilbudet om en næringshage er  

 for næringslivet i Gjerdrum?

8      På en skala fra 1-10 der 10 er best, hvor godt tror du tilbudet til næringshagen er kjent  

 blant folk i Gjerdrum?
 
Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger og de bidrar til et enda bedre næringsliv i kommunen 
vår.

Takk for hjelpen!

Svar må sendes til gjerdrumnf@gmail.com

Se den fine videoen om næringshagen på Facebooksiden til Gjerdrum Næringslivsforening og 
Gjerdrum næringshage As.

Kjære leser!
Gjerivegen 5
2022 Gjerdrum

Hva vet du om
Gjerdrum Næringshage?
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Vi har bedt henne fortelle litt om seg selv og 
bakgrunnen for å drive bokhandel? 

Jeg kommer fra en bokelsker familie- født i Oslo og 
oppvokst på Skøyenåsen i mine første år. Jeg har vært i 
bransjen siden 1988.  Jeg  lever nå med mann, barn og 
barnebarn i Skedsmo.

Min farmor som vokste opp hos en vellykket kjøpmann 
i Christiania - fikk Poesi som sin store kjærlighet da hun 
gikk på kunst og håndverksskolen for unge damer. I den 
forbindelse kom hun i kontakt med min Farfar - som 
dengang var hovmester på Grand Hotel og en ivrig ung 
skribent - med gode venner som Andre Bjerke m.fl. 
Dette førte til en stor romanse - med litteraturen som et 
midtpunkt i all lidenskap! (les min Far og meg...)

Min mors familie hadde ofte besøk av forfattere - bla 
var Inger Hagerup en gjenganger i hjemmet deres på 
Sørlandet. Så jeg har fått interessen fra to kanter!

Mitt liv har vært omgitt av bøker, og fantastiske eventyr 
fortalt som om det var sant. Min mor lærte meg tidlig 
å lese og skrive, og jeg sto på døren og ventet på at 
biblioteket skulle åpne - for å lese mer. Dette var i tiden 
før jeg begynte på skolen. Har dere lest Mathilda av 
Roald Dahl - der har dere meg - uten alle effektene da...

Fortell litt om utvalget dere har, omsetning i 2016 
og også hvor mange ansatte det er i virksomheten

Uvalget vårt er stort - hvor stort bestemmer dere som 
kunder. Vi skal ha et sortiment basert på hva kundene 
ønsker. 

Vi har et stort utvalg i gratulasjonskort - Partyvarer - 
gaveartikler - hobby og kunst - Leker - kontormatriell 
- datarekvista - vi har veldig god pris på blekkpatroner til 
skrivere! Alt av bøker du ønsker - nyhetene strømmer på 
hele tiden. Det vi ikke har skaffer vi - så sant det er mulig!

Omsetningen vår var i 2016 på ca 4,2 mill og vi har idag 
4 ansatte.

Skedsmo Bok og Papir er ikke kjedetilknyttet og vi 
spør hvorfor hun har valgt og ikke knytte seg opp til 
en bokhandelkjede?

Dette er lett å svare på! Hvem ønsker å forholde seg til 
et sortiment, bestemt av andre og en påtvunget topp 10 
liste?

Vi ønsker ikke å se ut som alle andre - men gi våre 
kunder en opplevelse ved å komme til oss.

Vi er opptatt av å formidle bøker og leseglede tilpasset 
den enkelte kunde. Årlig utgis det ca 5000 nye 
titler i sjangerne - dokumentar, saksprosa, krim og 
skjønnlitteratur. Dette er et stort antall å holde styr på, 
dessuten litt av en utfordring å ha på lager. Alle nye 
bøker får vi - og det er fast pris - så du får ikke bøkene 
billigere andre steder - du kan også bytte nye bøker - 
selv om de ikke er kjøpt hos oss!

Vi er nå flere og flere som velger å si Nei til kjedene - i 
Norge er vi nå totalt 100 + og vokser.

Vi er opptatt av et sunt og bærekraftig lokalmiljø, og er 
glad for at du benytter din Lokale Bokhandel.

Når du handler i ditt nærmiljø bidrar du til å opprettholde 
mangfold og variasjon blant butikkene, noe som igjen 
fører til arbeidsplasser, og skattepengene beholdes der 
du bor.

Et sterkt, egenartet lokalsamfunn med fornøyde 
innbyggere - det ønsker vi!

Hvem er det som er dine kunder og potensielle 
kunder?

Alle som trenger noe ber vi komme til oss først, for å 
høre om vi har det - mulig vi kan skaffe-  så dra ikke over 
bekken etter vann folkens!

La barna fortelle oss hva de ønsker - vi har også frihet på 
innkjøp av leker!

Alle næringsdrivende i Lokalmiljøet - ta kontakt med oss 
- la oss samarbeide!

Bok og papir, leker og hobby i sentrum!
I Asktorvet 1 har Skedsmo Bok og Papir flyttet inn. Bok og papir, leker og hobby er kjærkomment 
tillegg til øvrig butikktilbud på Ask, og gjør at stadig færre trenger å reise ut av bygda for å gjøre 
sine innkjøp. I butikken er det et kjempefint utvalg av bøker, alt man trenger til kontorarbeid, 
leker i massevis og mange ideer og produkter til ulike typer hobby.   Her kan man kjøpe både til 
nytte og hygge, og ikke minst bursdagsgaver og andre gaver til små og store!  
Gjerdrum Næringslivsforening er svært glad for at Ask nå også kan tilby disse varene. Vi har tatt 
en prat med Trine Danielsen, en svært blid og hyggelig daglig leder. Hun må passe godt til å drive 
butikk tenker vi………….

ved Turid Jødahl
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Vi gir rabatter til alle barnehager/parker og oppfordrer 
kommunen til å bruke oss.

Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt 
med å drive i Ask? 

Ask sentrum er et sted med sjel - vær stolte og bruk 
nærmiljøet. Sjekk alt som foregår her. En aktiv bruk av 
nærmiljøet, kan fort føre til nye etableringer!

Jeg må igjen få trekke frem denne flotte velkomsten vi 
har fått her på Ask - tusen takk alle sammen!

Velkommen til din Lokale Bokandel!

Trine, Maren, Lasse og Mari 

Vi takker for oss og ønsker denne blide og 
hyggelige gjengen lykke til videre!  Dette er et 
tilbud vi har ventet på og som vi er svært glad for å 
ha fått i sentrum. 

Daglig leder Trine Danielsen
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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?

sprekgjerdrum.no

Vi har stort utvalg 
av gruppetimer!

Innmelding og booking gjøres via våre nettsider sprekgjerdrum.no

YOGA STREETJAZZ GODT VOKSEN FIT-2-FIGHT

PILATES STYRKESIRKEL PULS MAGE / RYGG

SENIOR STUDIO UNGDOM LATIN MIX

  Les Mills® gruppetimer

BODY PUMP BODY BALANCE CX WORX GRIT STRENGTH

Priser medlemskap:
(pr. mnd.)

Ordinær 349,- 
Ungdom (13-15 år) 249,-

Drop-in 150,-

Din kontaktperson ved muskel og  
skjelettplager!

Hva kan naprapaten hjelpe deg med?

l Rygg- og nakkesmerter
l Skulder- og armsmerter 
l Knesmerter
l Ankelsmerter
l Idrettsskader
l Treningsprogram og opptrening etter skader
l Skadeforebyggende trening

Askheim 1F, 2022 Gjerdrum                    

Timebestilling kontakt: 472 65 969       

E-post: booking@gjerdrumnaprapati.no

Web: www.gjerdrumnaprapati.no
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Lerka
Og vesle lerka, ho hev det so,

at finn ho ein tuvetopp fri for snjo,

so kved ho i med sin gladaste song,

so trur ho på vår med ein einaste gong.

      “Å hei! å hi! å tiriliti!

Og vesle lerka, ho hev det slik,

at finn ho ein solstråle, so vert ho rik.

Då stig ho i høgdi og traller i lit

til sumar på jord, endå snjoen ligg kvit.

      - “Å hei! å hi! å tiriliti!”

Og lyngtuva, det er lerka sitt fat.

Der set ho seg ned, og so får ho seg mat.

Og når ho er mett, ho takker så glad

Vårherre for maten med kvitter og kvad.

      - “Å hei! å hi! å tiriliti!”

Gud signe deg! du fuglen min, du!

Gud signe no deg med di glade tru!

Og møter eg kulde og snjo på min veg,

Gud gjev meg i sol-tru å kveda med deg:

      - “Å hei! å hi! å tiriliti!”

Per Sivle

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
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Bohemen Frisører AS utvider

Bohemen Frisør og 
Velvære startet opp i 
Gjerdrum i 2007. Sist 
høst endret bedriften 
form til Bohemen 
Frisører AS da de 
satset friskt og skulle 
åpne sin andre salong 
her i Ask. Da blir det to 
salonger med hver sin 
stemning; Bohemen – 
med en mer skjermet 
og roligere atmosfære, 
og BAROKK som er 
mer åpen, tilgjengelig 
og «livat».

«Vi valgte to forskjellige navn for å gjøre det litt enklere 
å forstå hvilken salong en snakker om», informerer eier, 
Ann Kristin Isaksson

«Hvordan ser din yrkeskarriere ut og hvordan 
hadde det seg at du begynte som frisør?»

«Sansen for å forme og skape, samt en stor interesse 
for kommunikasjon og folk gjorde at jeg fant og ble i 
frisørfaget i så lang tid. Jeg har også vært heldig med 
arbeidsplassene jeg har vært på, med mange gale 
mennesker og moro. Jeg har vært med på mye gøy og 
spennende underveis. Alt fra å style modeller til foto, 
blad og catwalk til «Bli Ny med KK» og sceneshow. Nå 
trives jeg med å drifte Bohemen og BAROKK i Gjerdrum, 
samt at jeg fortsatt jobber i Oslo inn imellom for å få litt 
inspirasjon utenifra. Til høsten sendes også frisørene til 
Italia, og New York til Fasion Week for mer inspirasjon.»

«Er det starten på en kjede innen Bohemen 
Frisører, eller…?»

«Jeg har ingen planer om å bli neste Nikita-kjede, men 
klart jeg fortsatt har noen hårete drømmer. Akkurat nå 
er jeg glad for at BAROKK er oppe og i gang, og legger all 
fokus i å kunne yte god personlig og faglig service slik at 
kundene vil trives hos oss.»

«Hvordan er det med kapasiteten fremover?»

«Vi har allerede engasjert en vippe extension-tekniker 
til, og i mai øker vi kapasiteten med en frisør til. Caroline 
har jobbet flere år på Grûnerløkka i Oslo, og vi gleder oss 
til å få henne med på teamet vårt. Da blir det enklere å få 
time fremover.»

«Hva er det du tilbyr ut over den vanlige dame/
herre-klippen?»

«I tillegg til forskjellige farge/stripe-design som ombré, 
balayage, og contouring, utfører vi:

• Keratinbehandling (glatter og roer krøllete/frissete 
hår opp til 12 uker)

• Hair extentions (for økt fylde og/eller lengde)

• Vippeløft (For de som har fine vipper, men ønsker 
vippebøy på egne vipper – varer i flere uker)

• Brynstyling (brynsforming med napping eller voksing)

• Vippe extension (single og volum)

• Microblading  -Dette er en semi-permanent make-up 
teknikk til bryn som ser naturlig ut. Holder fra 1 til 
ca 5 år. Tidligere kalt å «tatovere brynene», bare at 
teknikken og verktøyet er forfinet til å se enda mer 
naturlig ut enn før.»

«Det har seg jo slik at du faktisk har fostret opp 5 
barn, mens du har holdt på med egen virksomhet, 
det er jo egentlig ganske fantastisk. Hvor får du 
energien fra? Det skjuler seg jo ofte en supermann 
i kulissene…?»

«Det er jo kjent at lidenskap og galskap kan være to sider 
av samme sak, og underveis kunne jeg nok lure selv på 
hvor trangen til å skape kom fra. Jeg har jo bare to armer 
og ett hode som alle andre, så det handler nok mer om 
fokus og handlingskraft – i tillegg til å ha mennesker 
rundt meg som støtter meg i opp- og nedturer. For 
nedturer har det også vært noen av. Så kan du si at jeg 
har vært såpass sta, at jeg bare må, hvis jeg kan. Det 
handler om å gjøre det jeg elsker – og elske det jeg gjør.»

«På BAROKK har også mannfolka en stor plass – de 
ønsker også å se bra ut og bli tatt godt vare på, og få litt 
«man grooming». I barberstolen hvor en ligger bakover 
ved skjegg-klipp er det også mer behagelig. Vi har også 
fått lux-stoler med benstøtte og innebygd massasje for 
god velvære ved vasken. Det synes jeg Gjerdrum-folket 
fortjener. Ellers er det på BAROKK at vippe extension, 
microblading og make up foregår. 

Vi fører produkter som Kerastase, L’Oréal, O-Way til 
håret, Frøya og Bitchn Brows sminke og GHD styling-
artikler.»

«Vi håper vi og vårt innendørs handletorg blir et hyggelig 
supplement i Gjerdrum. Her er det ennå plass til flere 

Bohemen Frisører åpner BAROKK i Vestvang-bygget. Her har det nesten blitt en handlegate nå, 
og det er plass til flere… Man får faktisk en kjøpesenter-følelse, og prikken over i’en er BAROKK 
med sitt tiltalende utseende. Man bare må gå inn der.

Ved Hege Lindhardt Thoresen

Daglig leder Ann Kristin Isaksson
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Ask 21 - 2022 Gjerdrum

Telefon: 414 69 773

Vestvang 6 - 2022 Gjerdrum

Telefon: 674 17 999

Begge salonger - online timebestilling: 

facebook.com/Bohemen Frisører  

Instagram: #bohemenfrisorer

Snapchat: Bohemen777

Bjørkely gartneri selger egenproduserte 
sommerblomster direkte fra 

veksthusene. 

Vi åpner 2. mai og holder åpent 
 12-19 på hverdager 

 10-16 på lørdager 

 12-16 på søn- og helligdager 

frem til skoleferien. 

Følg oss gjerne på vår Facebookside, 
som lett kan finnes via vår nettside 

www.bjorkelygartneri.no. 

Gamle og nye kunder ønskes 
hjertelig velkommen til en hyggelig 

blomsterhandel.

spennende aktører. Det er nå dere 
har muligheten til å påvirke hvilke 
butikker vi vil ha i Ask.»

Det var en super oppfordring 
som vi må ta til oss, folkens!

Fra offisiell åpning av Barokk med  
canapeer og bobler og mange fine gaver
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Revisor Kristen Elstad i BDO

Vi har bedt han si litt om sin bakgrunn, og hvorfor 
han valgte revisoryrket?

Jeg er født og oppvokst i Gjerdrum, fant min kone, 
Hanne, her i bygda, og sammen har vi to gutter på 
15 og 13 år. 

Årsaken til at jeg ble revisor henger nok sammen 
med at jeg alltid har vært analytisk anlagt, 
glad i tall og å jobbe med mye forskjellig, både 
type virksomheter og mennesker. Jeg tok 
første del av revisorstudiet i Oslo, og deretter 
videreutdannet meg til statsautorisert revisor 
ved Handelshøyskolen i Bergen. Jeg startet 
karrieren ved et lite revisjonsselskap på Eidsvoll, 
før jeg i 1998 etablerte kontor på Jessheim. Fra 
årtusenskiftet ledet jeg et revisjonskontor i Oslo, 
før vi i 2012 solgte dette til BDO, og jeg benyttet 
anledningen til å flytte tilbake lokalt, til kontoret 
jeg var med å etablere, som nå har lokasjon på 
Gardermoen.

Når begynte du i BDO og  hvilken rolle har du i 
selskapet?

Etter å ha flyttet tilbake til BDO Gardermoen i 2012, var 
planen min å jobbe lokalt, og utvikle min kundeportefølje. 
Men jeg er en rastløs person, liker utfordringer og at det 
skjer noe. Derfor takket jeg ja til å ha ansvaret for BDO’s 
tre kontorer på Romerike; Gardermoen, Lillestrøm og 
Kongsvinger ( som gjerne vil ha tilknytning til vår region). 
Det er totalt 75 personer og ca 100 millioner kroner i 
omsetning. Det gjør at vi er det største kompetansehuset 
innen våre fag mellom Oslo og Hamar, og vi kjenner det 
lokale næringsliv bedre enn de fleste. 

Som følge av denne rollen, sitter jeg også i en 
ledergruppe i Oslo, og er tett på strategiske valg og 
beslutninger i BDO. Det er utrolig inspirerende. Jeg har 
alltid latt meg motivere av folk som er flinkere enn meg, 
og det er det mange av i dette selskapet. 

Men hjertet mitt er hos kundene. De beste dagene 
er når jeg jobber med kunder og kan bruke mitt fag 
sammen med deres. Jeg liker offensive kunder, som 
ønsker å få til noe, og trives best når jeg kan bidra til å 
utvikle deres virksomhet, enten det er ved organisering, 
skatteoptimalisering, selskapsstrukturer e.l.

BDO sin største verdi ligger hos våre ansatte og 
utfordringen ved å utvikle mennesker er inspirerende. 

Hvem er kundene og hva kan dere tilby 
næringsdrivende i Gjerdrum?

BDO har kunder i alle kategorier, fra børsnoterte foretak 
til mindre organisasjoner. 

Her på Romerike er de fleste kundene mellomstore 
selskap, med begrenset eierstruktur. Vi er heldige 
som er en del av det raskest voksende næringslivet 
i Norge. Vi kjenner de aller fleste bransjer, både 
gjennom grundere og etablerte virksomheter. Vi har 
2500 kunder i næringslivet på Romerike, inkludert 
offentlige virksomheter, som kommuner, vannverk og 
interkommunale selskap.

Som revisor på Romerike blir vi naturlig nok spesialister 
innen bransjene bygg og anlegg, siden aktivitetsnivået 
der er høyt.  Men også handel, transport og industri 
er vi sterke på. I de tilfellene vi kan sette oss ned med 
ledelse og eiere, og jobbe med helheten i en virksomhet, 
skatteoptimalisering for eierne og gode løsninger knyttet 
til å bygge kvalitet, da er vi på vårt beste.

Videre har vi utviklet stor kompetanse på regler knyttet 
til frivillige organisasjoner, både idrettslag og andre 
foreninger.

Jeg synes det er veldig gøy med de som tør å satse på 
egen virksomhet, enten for å skape sin egen eller andres 
arbeidsplass. Det krever mot og mye innsats, med en 
timelønn som ofte er lav den første tiden. Men det å 
skape noe er tilfredsstillende. Her vil jeg komme med 
en oppfordring til utbyggere i Gjerdrum: Forsøk å Kfå 

V/Turid Jødahl

Vi kan lese på nettet at  BDO er et av Norges største kompetansehus innen revisjon, 
skatt&avgift, rådgiving og regnskap. Vi ber Kristen Elstad fortelle om selskapet.

BDO er et norskeiet kompetansehus med en internasjonal tilknytning. Vi eies av 150 partnere og omsetter for 
til sammen 1,6 milliarder kroner, fordelt på 75 kontorer. Formålet med revisjon er at vi skal skape tillit til at det 
norske næringslivet etterlever de bestemmelser som er fastsatt av myndighetene. 
Men BDO er også et stort advokatkontor, som er spesialister innen skatt, merverdiavgift og selskapsrett. Videre 
er vi et av Norges største regnskapskontorer, i tillegg til at Rådgivningsavdelingen vår er i stor vekst. Yrket som 
revisor har utviklet seg mye de siste årene, og tilliten vi får hos våre kunder, gjør at de etterspør andre tjenester. 
Mye av vårt arbeid er å bidra til at feil og avvik ikke skal oppstå. BDO har blant annet et av Norges største miljøer 
innen datasikring og dataangrep, som vi i det siste har lest om både hos politiske partier og i næringslivet ellers. 
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leietakere som ikke driver virksomhet her fra før. Da 
øker vi aktiviteten, i stedet for å flytte en eksisterende 
virksomhet fra et lokale til et annet. Det gir fortsatt et 
tomt lokale, og vi skaper ikke noe nytt. Vi trenger all 
næring vi kan få i bygda.

Vi i BDO kan bidra til disse etableringene, enten med 
rene revisjonstjenester, regnskap eller rådgivning 
knyttet til risikoer man bør være oppmerksomme 
på, optimalisere selskapsstruktur, sørge for at 
skattebelastningen er optimal, og selvfølgelig være 
en god sparringspartner for de som driver sine 
virksomheter. Vi tilbyr i dag alle medlemmer av 
Gjerdrum Næringshage gratis kurs, som arrangeres 
i BDO-regi, og kan gi det samme tilbudet til andre 
næringsdrivende – bare ta kontakt så blir dere invitert.

Av BDO’s partnere bor 4 av oss i Gjerdrum, Øyvind 
Ørbeck, Anders Bjerke og Kristian Thaysen, i tillegg 
til meg. Vi burde kanskje etablert et avdelingskontor 
i Gjerdrum, men vi lover, inntil videre, å gi kortreiste, 
gode råd til næringslivet i Gjerdrum ved invitasjon.

Kristen Elstad er en mann som også legger ned 
en stor innsats for lokalmiljøet. Vi ser deg ofte i 
forbindelse med idrettsarrangementer i Gjerdrum, 
kan du fortelle litt om hva du gjør på fritiden?

Det gleder meg like mye som revisjon å se barn og 
ungdom i aktivitet, enten på en scene, en fotballbane, 
i skiløypa eller andre steder. Derfor har jeg brukt 

mesteparten av min fritid i tøy fra Gjerdrum Idrettslag, 
enten som Idrettsskoleleder, fotball- eller skitrener. 
Jeg har stor glede i å bli kjent med barn og ungdom, 
og vi har fått noen av våre beste venner gjennom 
disse miljøene. Nå har begge sønnene mine, og deres 
lagkompiser, forstått at jeg egentlig ikke kan fotball, 
så den trenerkarrieren er over. Men jeg er fortsatt 
med som skitrener, på forskjellige alderstrinn. 
Det er spennende variasjon på dagtid snakke med 
bedriftsledere og om kvelden skape

Så til slutt:  Noe mer du vil si til våre lesere?

Jeg oppfordrer alle til å benytte seg av næringslivet i 
Gjerdrum. Det skjer mye bra i bygda vår, og la oss ha 
fokus på det. Det er alltid en kommune, en gårdeier, en 
butikk eller noe annet å kritisere, men vi kan ikke bygge 
et samfunn på kritikk. Vi må dyrke det positive og de 
som virkelig tør å satse, vi trenger dere alle. 

En anbefaling til slutt: Husk å bygge et godt nettverk av 
kompetanse rundt dere. Det kan ikke forventes at dere 
skal være best i alt. Dere må ha flinke folk å spørre. 
Det er bedre å avklare i forkant enn å måtte rydde i 
etterkant. Ta gjerne kontakt med meg eller BDO, og jeg 
er sikker på at vi kan komme med konstruktive innspill 
en bedriftseier kan ha nytte av.

Vi takker for oss og ønsker lykke til videre.

Kristen Elstad, revisor
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Vi er her for deg!
Vi styrker vår satsing mot bedriftsmarkedet på Romerike, og
sammen finner vi gode løsninger for deg og din bedrift.

Vår styrke er korte beslutningsveier og lokale flinke folk som
kjenner deg og din næring. Vi vil være din sparringspartner i
økonomiske spørsmål.

Ta kontakt med oss, vi holder til i nye lokaler sentralt på Kløfta.

Odal Sparebank - bedriftsbanken ved din side

Odal Sparebank , 62 97 00 66,  www.odal-
sparebank.no

13

Hellenvegen 22, 2022 Gjerdrum  Tlf.  63 93 52 00   post@reolteknikk.no

Garasjedrømmen?
alt på sin plass med solid reol i garasjen. Enkel skruefri montering

BRUKT småvarereol 

4 seksjoner

20 hyller 750 x 400 mm

B 3082 x D 424 mm x H 2000 mm

kapasitet 100 kg/hylle 

2 400,- 
inkl.mva   Veil.ny 4 550,-

Her kan dere kjøpe:

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

Trenger du:

-  Firmavask, flyttevask,    
 vårrengjøring/rydding?

-  Vaktmestertjenester, hjelp   
 til flytting, utearbeid, mm.

Kontakt.
Rustad Gård AS, 
tlf. 905 98 641
E-post: post@rustadgaard.no

Se også www.rustadgaard.no

og facebook.com/Rustad Gård

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

Vårkveld i mars
Rør ikke ved mitt hjerte i dag.

Våren har gjort det alt.

Bølger av gammelt nederlag

kysser det, hardt og salt.

Bølger av nederlag og savn,

-Trodde jeg det var borte?

Si ikke noe. Nevn ikke navn.

Våren har nettopp gjort det.

Noe har våknet. Det svir av seg selv,

verre enn sult og tørst.

Rør ikke ved mitt hjerte i kveld.

Våren har vært her først.

Inger Hagerup

God påske!
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Du herlige tid når 
vårsola skinner, vekker både 
følelser og minner. 
Hvitveis og velfylte  
bekkedrag, 
vitner om at vi straks kan nyte 
en deilig sommerdag.

Borte er alt av frost og is, 
og erstatningen er en  
sval sommerbris. 
Og tenk at sola den skinner 
på oss alle enten du er rik, 
fattig, snill eller bare sprer 
eder og galle.

Så når du sitter der i sola 
med øynene igjen, på 
svaberget sammen med 
din aller beste venn. 
Husk da å nyte vårt 
fantastiske land, for du vet 
aldri når Kong Vinter plutselig 
igjen steller i stand:-).

Så nyt nuet og ta vare på 
muligheten, bare å ta seg tid 
er som en diamant som er  
uslepen. 
Men diamanten bir aldri 
formet og slipt, om du bar 
går rundt og klager over at 
livet er kjipt:-).

                     Jan Thorseng

Referat årsmøte i Gjerdrum Næringslivsforening 23/3-2017
 

Tirsdag 23. mars var det innkalt til årsmøte i Gjerdrum Næringslivsforening i 
Gjerdrum Næringshage.

Møtet startet med godkjenning av innkalling og saksliste, samt konstituering.

Gjerdrums femte næringslivspris ble tildelt Odd Sæther i Gjerdrum Boliger, av 
Ordfører Anders Østensen, 

ved åpning av møtet. Prisvinner fikk plakett og «Gjerdrumskurven» bestående av 
lokalproduserte varer. 

Juryen utalte sin begrunnelse for prisen: «Næringslivs prisen tildeles Odd 
Sæther for sin mange årige rolle med å aktivt bidra til utbygging i Ask Sentrum, 

økt sentrumsvekst, samt å være en pådriver for at bygda skal ha et velfunger-
ende, flott og oppgradert Kulturhus, og for sin rolle i Ask Storvel»

 

Sakslisten ble gjennomgått, og alle punkter ble enstemmig vedtatt og godkjent.

Tre styremedlemmer og to varamedlemmer stod på valg, og følgende ble en-
stemmig vedtatt:

Turid Jødahl - gjenvalgt som styreleder for et år.

Anita Brennmoen Aasland ble valgt inn som styremedlem for 2 år (ny)

Jon Enger ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år

Nye varamedlemmer ble valgt for 1 år:

Pieter Spilling (ny)

Bente Larsen (ny)

Valgkomiteen:

Rolf Gauterud (ny)

 

Innspill fra medlemmer er det økte trafikkproblemet i Ask sentrum i forhold til 
knutepunktet ved innkjøring til Coop Extra og Rema, 

parkering til de nevnte butikker, samt påkjøring til RV 120 fra Kløftavegen.

Her var det flere forslag på løsninger, men tilbakemelding fra Kommunen, er at 
de forholder seg til planer og faktaopplysninger. 

Dette er en sak Gjerdrum Næringslivsforening vil fortsette å jobbe aktivt med i 
2017, for å være med på å finne en løsning, og stoppe eventuell handelslekkasje 
så fort som mulig.

 Møtet ble avsluttet med en presentasjon av en markeds-/handelsportal for 
medlemmene i Gjerdrum Næringslivsforening, 

som markedsdirektør Pieter Spilling har utviklet, og som allerede etter kort tid i 
startfasen har vist gode resultater på å nå ut til folk i bygda.
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BDO på Gardermoen: Balder Allè 2, 2060 Gardermoen  -  Tlf.: 63 94 38 30  -  E-post: gardermoen@bdo.no
Revisjon     Skatt og avgift     Rådgivning     Regnskap

Vi er lokalmiljøets rådgivingsselskap, og våre revisorer og rådgivere 
er godt kjent med muligheter og utfordringer innenfor idretten. 

I dag er vi 1 350 kolleger på 70 kontorer over hele landet, og vi
vokser stadig. Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse innen revisjon, skatt og 
avgift, rådgivning og regnskap til offentlig, privat og frivillig virksomhet.

Kontakt  Kristen Elstad, Anders Bjerke eller Øyvind Ørbeck

”Vi heier på utfordrerne”
Idrettsgleden er stor i BDO.

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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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

Jeg velger meg april!

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,

i den det ny får feste;

det volder litt rabalder,-

dog fred er ei det beste,

men at man noe vil.

Jeg velger meg april,

fordi den stormer, feier,

fordi den smiler, smelter,

fordi den evner eier,

fordi den krefter velter,-

i den blir somren til! 

Bjørnstjerne Bjørnson



Vil ønske alle våre  
lesere en riktig

god påske!


