Les Miserables Når Runes Skjolden feirer 50
år, inviteter han til en fantastisk musikalsk jøbbersdag.
21 solister fra 10. klassemusikalene i
tidsrommet 2005 - 2016, 80 korister og 20
musikere utgjør tilsammen et ensemble på
120 personer.
— Jeg fikk idéen for sju år siden, og
kona mi Herborg er en god sparringspartner når jeg får slike idéer. Jeg kan ta litt av
med idéene, mens Herborg holder bakkekontakten og ser hva som er gjennomførbart, forteller Rune.

I en travel hverdag hadde Tuva Børgedotter Larsen både lyst og anledning til å
komme på Runes jøbbersdagsforestilling.

Sande Hus og Hytter:

Bygger nytt og skaper arbeidsplasser
Sande Hus og Hytter er landets eldste hytteprodusent, og
har gjennom årene opparbeidet seg et merkenavn som er
kjent både her i distriktet og ellers i landet. Når forretningsfilosofien i tillegg er å være framoverlent og i forkant, var
det nå på høy tid med en oppgradering av bygningsmassen.
- Det er absolutt på tide med både ny
produksjonshall og nytt administrasjonsbygg, så nå slår vi til med en 2000 kvm
stor hall som rommer alt dette. Målet er at
det meste skal være klart i løpet av sommeren, sier daglig leder Andreas Pütz.
Produksjon, kontor, møterom og
kantine
Når den nye hallen er klar til å tas i
bruk, vil de ulike produksjonslinjene
flytte inn etterhvert som det passer inn
i forhold til prosjekt de holder på med.
Administrasjon, møterom og kantine skal
også på plass før alle ansatte er samlet
under samme tak.
- Det blir positivt med felles kantine
og kort vei mellom produksjon og administrasjon, sier Andreas. Han påpeker at
bedriften er inne i en god utvikling. Nye
medarbeidere er ansatt, og en ny bærekraftig produksjonshall passer godt inn i
denne utviklingen.
Produksjonssjef Jo Erik Aune er også
svært godt fornøyd med at det nå blir en
etterlengtet oppgradering av produksjons-
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lokalene, og ikke minst at de ulike produksjonslinjene samles under samme tak.
- Nå bruker vi unødvendig mye tid på
å flytte materialer til de forskjellige produksjonshallene som benyttes i dag, og
det samme med ansatte. Om vinteren får
vi dessuten høye strømutgifter som følge
av at flere lokaler skal varmes opp, og det
er også et større område som må brøytes,
sier Jo Erik.
Vil bruke avkapp til oppvarming
Sande Hus og Hytter har en uttalt målsetting om å være en miljøvennlig bedrift,
og i den forbindelse har de sett nærmere
på muligheten for å bruke avkapp fra produksjonen til oppvarming av de nye lokalene.
- I løpet av et år får vi ca 150 kubikk
med avkapp, og dette er mye fin ved. Vi
har nå noen lokale aktører som hjelper oss
med å se nærmere på hvordan dette kan
utnyttes på en god måte, forteller Andreas.
I forbindelse med byggeprosjektet
har det også vært mye rydding i de andre
lokalene på tomta, og blant annet er store

Produksjonssjef Jo Erik Aune og
daglig leder Andreas Pütz gleder seg
til de nye lokalene blir ferdig.
mengder med stål kjørt til Orkanger for
gjenvinning.
- Det har vært mye tungt arbeid ja,
men nå gleder vi oss til å ta i bruk de nye
lokalene. Dette tror vi blir veldig bra for
oss som jobber her, og ikke minst blir det
trivelig å ta i mot kunder i mer presentable omgivelser, avslutter Jo Erik Aune og
Andreas Pütz ved Sande Hus og Hytter.
Av Mona Schjølset

