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ny mann i sjefsstolen på trox auranor
Peter Sønderskov blir ny
administrerende direktør
ved Trox Auranor fra 1. mai.
MArit skjøtskift
ms@hadeland.no
958 51 920

nOrdre BrandBU: Sønderskov er 42 år gammel, bor i
Danmark, og er knyttet til samme bransje som Trox Auranor;
utvikling og produksjon av

ventilasjonsløsninger. Han er i
dag eksportdirektør ved danske Nilan AS og er også styreleder for Nilan Norge AS.
Nå overtar Peter Sønderskov
ledelsen for en bedrift med ca.
155 ansatte og en omsetning på
ca. 230 millioner kroner. Bedriften er markedsleder på luftfordelingsutstyr i Norge, og har
en eksportandel på ca. 10 prosent.

Sønderskov overtar etter
Tore Holthe, som har ledet Trox
Auranor i over 20 år. Holthe sa
opp lederjobben i fjor, men sa
seg villig til å stå i jobben til ny
sjef er på plass.
Holthe blir dermed på bedriften fram til 1. mai. Han har
dessuten takket ja til å jobbe
som konsulent for Trox-konsernet innen produksjonsmetodene «Lean» og «Just in time» som

er utviklet på bedriften i Nordre
Brandbu. Nå skal «Auranor-systemet» spres til resten av Troxfabrikkene rundt i verden. Han
vil starte med å innføre systemet ved Trox-fabrikken i Spania.
Holthe har også startet sitt
eget konsulentfirma som han
vil jobbe ut fra.

nyHeter
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ny aUranOr-SJeF: Peter

Sønderskov starter 1. mai.
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BrOlaGt: Plassen utenfor bygget er brolagt for å gjøre

tilgjengeligheten god for rullestolbrukere.

InnGanG: Det er lett å komme inn med rullestol, takket være disse

lemmene.

besvær
ikke den ene glippen med bredden på toaletter gjør at hun nå
må legge ned virksomheten.

Har skapt fulltidsjobb
– Å bygge om eller bygge på vil
koste rundt en kvart million.
Det har ikke min virksomhet
økonomi til å bære per i dag.
Hvis formannskapet sier nei, er
det mest sannsynlig at jeg må
legge ned, forteller Skari.
Hun legger til at bedriften
vokser sakte med sikkert, og
hun ser for seg flere ansatte
med tiden.

– Jeg har klart å skape en heltidsjobb for meg selv her, pluss
litt jobb til skoleungdommer. Vi
har mange grupper innom her,
og de er ofte så mange at det blir
umulig å bruke bare de gamle
lokalene, sier Skari.
Må hun legge ned ser hun for
set at hun må betale tilbake
støtten fra Innovasjon Norge,
selge unna hele dåpsmuseet og
bygge om til leiligheter. I så fall
mister Hadeland sin eneste
Olavsrose-bedrift.
– Jeg håper virkelig jeg slipper å gå til det skrittet, sier hun.

BOrte FØr BarnetOGet?: Rådmannen i Lunner vil pålegge Bislingen eiendom AS å fjerne den
arKIVFOtO
tidligere fjellstua med tilhørende bygg innen 17. mai.

Varsler bøter for å bli kvitt Bislingen-bygg

– Må vekk
innen 17. mai
Rådmannen har gått
tom for tålmod og
foreslår økonomiske
sanksjoner for å få de
ansvarlige til å rydde
opp på Bislingen.
Atle NielseN
an@hadeland.no
918 98 881

lUnner: Det har gått 503 dager siden kommunestyret
vedtok planen som åpner for
høyhotellbygging på Bislingen, men ennå ruver ruinene
etter fjellstua der oppe. Det
går mot en ny beitesesong, og
selv om det flere ganger har
blitt gjort grep for å holde firbeinte unna skårene fra knuste vinduer, er det krevende å
sikre seg helt. I tillegg mener
mange at synet av byggene i
seg selv skjærer i øyet, og at
det er på høy tid å få dem bort.
Hotellplan eller ikke.

– Bort før beitet
Som Hadeland skrev før jul,
fikk Lunner en rivesøknad fra
Bislingen eiendom AS, eierne
av fjellstua i desember. Søkna-

den ble imidlertid vurdert
mangelfull og returnert. Kommunen påpekte blant annet
mangler innen miljøsansering.
I en sak som skal opp til behandling i formannskapet
førstkommende torsdag skriver rådmannen at det er på
tide å sette større krav til framdrift.
– Kommunen har ingen
grunn til å tro at eier ikke har
til hensikt å rive så fort som
mulig. Kommunen er imidlertid redd trykket på framdriften av rivearbeidene ikke skal
være stort nok til at man hindrer at en ny beitesesong starter uten at bygningene er fjernet, heter det.

tusen kroner døgnet?
Derfor anbefaler rådmannen å
sende et varsel til Bislingen eiendom AS med pålegg om riving med påfølgende mulighet for ileggelse av tvangsmulkt. Rådmannen mener det
er hensiktsmessig at fristen
for riving settes til nasjonaldagen.
– Sauer slippes ut på beite i
siste halvdel av mai. Rivear-

beidene burde da være ferdige
før 17. mai. Dersom rivearbeidene ikke er gjennomført
innen fristen, vil forholdene
kunne følges opp med ileggelse av tvangsmulkt. Tvangsmulkten vil løpe fra og med
fristoverskridelsen, og vare til
byggene er revet. Tvangsmulkten vil bli satt til 1000
kroner per dag, skriver rådmannen i innstillingen til politikerne.

– Snau frist
Leif Bae Mysen i Bislingen eiendom AS forteller at han har
hatt tett dialog med kommunen siden den første rivesøknaden ble sendt inn i desember.
– Vi har også engasjert et selskap som skal se på eventuelle
miljøgifter i bygningsmassen.
Vi jobber med saken, men jeg
synes 17. mai mildt sagt er en
snau frist, sier Bae Mysen,
som fremdeles holder kortene
tett til brystet hva gjelder
selve hotellbyggingen og
hvem som er involvert på både
investor- og driftssiden.

