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Fylket sponser Gjøvik HK

LILLEHAMMER: Gjøvik HK får
150.000 kroner i sponsorstøtte
fra Oppland fylkeskommune.
Ifølge avtalen skal hovedfokuset i samarbeidet mellom de
to være folkehelsearbeid.
Kravet til håndballklubben er at de skal ha fokus på
kosthold med framstilling
av sunne varer i kiosken på
hjemmearenaen.
Fylkeskommunen skal også
kunne hente 40 fribilletter
til kamper, ha reklame på
drakt og hallvegg og være
kampsponsor for en hjemmekamp. Fylkeskommunen ber
også om at klubben inviterer
skoleklasser på kampdag fire
ganger per sesong.
Avtalen er ettårig.

Samhandling og
sammenslåing

ROA: Det ble tilløp til en
kommunesammenslåingsdebatt da Lunners folkevalgte
diskuterte samhandlingsreformen sist uke.
Det legges opp til et nært
samarbeid med Gran kommune, men Lunner vil også
ha utredet en intermediær
avdeling som er for mennesker med et midlertidig
behov for behandling, pleie
og opptrening. Målet er at
pasienten etter oppholdet
skal være i stand til å utskrives og reise hjem. Dette skal
være et fellesprosjekt for de
to kommunene.
Det ble luftet en viss motstand mot det planlagte lokalmedisinske senteret, som
er tenkt plassert i Gran sentrum.
– Jeg er sikker på at det
blir utfordrende å bli enig
med Gran om lokalisering
alle andre steder enn i Gran.
Samhandlingsreformen blir
en prøveballong for kommunesammenslåing. Med mindre det ikke ligger i Gran, blir
vi ikke enige, hevdet Bjørn
Haugen Morstad (H).
– Selv om vi skulle få Hadeland kommune er det ikke
sikkert det er riktig å legge
det lokalmedisinske senteret
til Gran. Her er det snakk om
å investere 200 millioner kroner, påpekte også ordfører
Harald Tyrdal (Ap).

Debuterte
med NTP

LOM: Ingjerd Thon Hagaseth
fra Venstre debuterte på fylkestinget med å fremme et
mer forpliktende forslag
på trafikksikkerhet. Dette
skjedde i forbindelse med
behandlingen av Oppland
fylkes vedtak om Nasjonal
transportplan 2014–23.
Forslaget ble enstemmig
vedtatt. Hagaseth var opptatt
av at antall kilometer gangog sykkelvei må økes kraftig.
– Med dagens fart vil vi
langs riksveiene våre i Oppland være på plass først i
2070. Det er altfor dårlig, mener Venstre-politikeren fra
Etnedal.
Hun vil også at nye veier
må bygges med midtdeler i
mye større grad enn dagens
planer legger opp til.

Typografer:
Liv Olsby
Geir Haugom
Dag Nestaker

Stig Henning Nilsen
Connie Therese G. Mathisen
Jan Brendbakken

– Flykjøp gir mu
■ Nammo

håper å levere ammunisjon til ame

RAUFOSS : Ledelsen

ved Nammo Raufoss
AS håper USA vil
velge Apexammunisjon til sine
nye kampfly.
Terje Nilsen

– Det kan innebære salgsinntekter
på inntil ti milliarder kroner over
mange år dersom vår Apex 25
millimeter ammunisjon blir standardutrustning på anslagsvis 2000
amerikanske kampfly av typen
F35. Det vil bli et industrieventyr.
Flykjøpet kan gi enormt store muligheter for oss, mener markedsdirektør Hans Fredrik Hansen og
teknisk direktør Vegard Sande i
Nammo.
I går fikk de besøk av Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson, Sverre Myrli, som både lot
seg imponere og fascinere.

Lyse utsikter

Stortingsrepresentant og partifelle Tore Hagebakken, politisk
rådgiver Ole-Kristian Vefferstad
og ordføreren i Vestre Toten, Leif
Waarum, ble også orientert om de
lyse framtidsutsiktene for ammunisjonsfabrikken på Raufoss i går.
Nammo-konsernet eies dels av
den norske staten, dels av det finske selskapet Patria der den finske
staten er hovedaksjonær. Omsetningen var på over 3,2 milliarder
kroner i fjor, og anlegget på Raufoss sto alene for 1,3 milliarder.
Dette ga et overskudd på ca.
435 millioner kroner. Det er 670
ansatte på Nammo Raufoss som
dermed er den største industribedriften i Oppland.
– Vi driver godt, fastslo Hansen
som viste til at den norske staten
ved Nærings- og handelsdepartementet fikk en betydelig andel av
overskuddet.

60 milliarder

Sverre Myrli påpekte overfor
Oppland Arbeiderblad at det er
mange gode grunner til å besøke
Nammo:
– Stortinget har vedtatt å gå til
anskaffelse av nye F35 kampfly.
Stortinget har også sagt at norsk
industri skal ha avtaler tilsvarende
det vi kjøper fly for. Det dreier seg
dermed om 60 milliarder kroner,
understreket Myrli.
Dersom det amerikanske forsvaret velger den norske Apex-ammunisjonen vil ikke det nødvendigvis føre til flere arbeidsplasser
på Raufoss.
– Men det vil sikre de arbeidsplassene vi har. Vi må stadig fylle
på med nye produkter, påpekte
Hans Fredrik Hansen.

Gode prognoser

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken – som hadde tatt initiativet
til besøket – framholdt at Nammo
har gjort et veldig godt arbeid
overfor de amerikanske myndighetene.

på besøk på Nammo RAUFOSS: Gjester og vertskapet var (f.v.) stortingsrepresentant Sverre Myrli, direktør
Hans Fredrik Hansen, stortingsrepresentant Tore Hagebakken, politisk rådgiver Ole-Kristian Vefferstad samt
ordfører Leif Waarum.
FOTO: HENNING GULBRANDSEN

– Prognosene er gode. Spørsmålet er hva USA vil velge som
standardutrustning. Derfor er det
viktig at Norge er tidlig ute med
å kjøpe den nye flytypen, mente
Hagebakken.

Han framholdt at det er viktig
med en ledende norsk forsvarsindustri som påvirker det som skjer
i industriparken på Raufoss.
Sverre Myrli ville vite om folk
på Toten og i Vestoppland ellers

kjenner til dette industrieventyret
på Raufoss.
– Nei. Vi sliter med å selge det
ut til resten av fylket, måtte ordfører Leif Waarum i Vestre Toten
medgi.

«Smart ingeniørkunst»
RAUFOSS: Ap-politikerne
Sverre Myrli og Tore
Hagebakken besøkte også
selskapet med det historiske
navnet Raufoss
Ammunisjonsfabrikker i går.

Terje Nilsen

– Det var et ubeskyttet navn da vi
tok initiativet til selskapet i 2007.
Så vi bare registrerte navnet.
Og det har gitt oss mye positiv
oppmerksomhet, sa daglig leder
Kristoffer Dale og rådgiver Kåre
Dalen da de tok imot delegasjonen fra Arbeiderpartiet lokalt og
sentralt.

Raufoss Ammunisjonsfabrikker produserer våpenskap og våpensikringssystemer, og målet er
å bli den ledende internasjonale
aktøren i markedet.

Ingeniørkunst

– Dette er jo smart og god ingeniørkunst. Dette er en bedrift med
et stort potensial. Produktene er
preget av god kvalitet og god design, de gir trygghet og er smarte
i bruk. Dette er nok en befestelse
på hvor offensivt miljøet på Raufoss er, påpekte Hagebakken etter
besøket.
Dale fortalte at bedriften er i
gang med et prosjekt til 22 millioner kroner i samarbeid med For-

svaret og Innovasjon Norge. Målet er å utvikle et sikringsprogram
for våpen i daglig bruk. Det vil si
soldatvåpenskap, innredningssystemer med kodelås og sikring av
AG3-våpen for Heimevernet.
– Men det er få gode grunner
til å oppbevare militære våpen i
private hjem, bemerket Dale.

Levere til Forsvaret

Tore Hagebakken håper at bedriften vil lykkes med å bli leverandør til Forsvaret.
– Det er jo allerede solgt 3.000
våpenskap. Så dette er åpenbart
et produkt det er et stort behov
for, konkluderer stortingsrepresentanten.
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uligheter

erikanske kampfly

KJØPT: Kallerud Handelspark er solgt fra Topp Eiendom og Coop eiendom til AKA Butikkeiendommer
på Hønefoss for 230 millioner kroner. Senteret åpner i september/november. Foto: Asbjørn Risbakken

AKA kjøper
opp Kallerud

GJØVIK :

Handelsparken på
Kallerud er kjøpt
opp av AKA på
Hønefoss for 230
millioner kroner.
Arne Næss

Foto: Rune Stenslette

Forårsaket
kollisjon – og stakk
BAGN: Tre personer ble
sendt til legevakt etter en
smell langs E-16.

Per Hovland

En personbil måtte vrenge bilen av veibanen for å unngå
en møtende bil i gal fil. Personbilen kom seg opp igjen på
vegen, men kolliderte da med
en motgående lastebil. Denne
hadde heldigvis lav fart. Bilen
som kom i feil fil og forårsaket
ulykken, forsvant fra stedet.

Ulykken skjedde onsdag ettermiddag på E16 i Begnadalen,
på grensen mot Sør-Aurdal. Politiet fikk melding klokka 16.38.
Ingen kom alvorlige til skade.
En klaget over vond skulder,
mens tre andre ble sendt til legevakt for sjekk.
Politi, bannbil og sykebil rykket ut. Uhellet førte til innskrenket kjørebane en periode, men
ved 19-tiden rapporterte politiet
at det meste var pyntet opp.

Etter at AKA solgte seg ut av
NorgesGruppen, ble kapital frigjort og adm.dir. Aage Thoresen
sier til Oppland Arbeiderblad at
de alltid er interessert i å kjøpe
handelseiendommer med store
og solide leietakere, slik det er i
Kallerud Handelspark.
– Vi har investert for om lag
1,2 milliarder så langt i 2012,
og nye store investeringer kan
komme, forklarer Thoresen – for
mange kjent for sitt engasjement
for elitefotballen på Hønefoss, og
som «kremmer» innen matvarebransjen.

Store i Oppland

Selv om Buskerud fortsatt er det
fylket hvor AKA har flest eiendommer, nær 30, har man vel 15
eiendommer også i Oppland. De
har nylig kjøpt Rema-eiendommen på Hov, og skal også overta
eiendommen hvor Bilia holdt til
på Kirkeby når nybygget er på
plass.

Åpner til høsten

Totalt har AKA nå 85 handelseiendommer i åtte fylker på Østlandet samt Agder-fylkene. På
Gjøvik har de blant annet Jysk
på Kallerud og flere eiendommer som huser Rema-forretninger, hvor Kallerud Handelspark
blir den største med sine 16.200
kvadratmeter. Planen er å ha
senteret ferdig i november. Do-

KJØPER MER: Aage Thoresen i AKA as sier de så langt har kjøpt
handelseiendommer for 1,2 milliarder kroner så langt i år, og nok
vil kjøpe mer.

minerende leietakere blir Coop
Extra, Coop OBS bygg, i tillegg
er det ferdigforhandlet avtale
med den svenske kjeden Jula og
Expert-kjeden som flytter «over
veien» på Kallerud. Jula har et
allsidig vareutvalg innen verktøy,
hageredskap og maling.

Førsteklasses

– Til tross for at dette er en
«unormal» stor enkeltstående
handelseiendom i AKA-sammenheng, er det en investering
helt etter «boka», poengterer
Thoresen. Eiendommen ligger
sentralt på Østlandet, er ny og
moderne. Området har førsteklasses beliggenhet inntil Riksveg 4. Det foreligger ytterligere
planer i området som vi følger
med interesse, kommenterer
Thoresen.

Ti års prosess

Kjøpet har kommet i stand via
Pareto. Topp Eiendom har hatt

ansvar for prosjektet hvor Topp
Eiendom (45 prosent), COOP
Eiendom (45 prosent) og Coop
Innlandet (10 prosent) satt på
eierinteressene. Utførende entreprenør er Miljøbygg. Prosjektet
hadde sist høst, ifølge prosjektleder Henning Jørgentvedt, en
totalramme på bygget på 125
millioner kroner. Investeringene
i eiendommen kommer i tillegg.
Prosessen fram til byggestart var
relativt lang og kronglete i det
området ikke falt inn under begrepet «bynært». Dermed kunne
man ikke etablere stor matbutikk utenfor byer og tettsteder.
På Kallerud valgte man derfor
å satse på såkalt plasskrevende
handel. Det nærmer seg raskt ti
år fra ideene ble presentert første gangen til dørene åpnes for
kunder.

