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100 000 ekstra
KRAGERØ: Kragerø kommune har
fått en ekstrabevilgning på 100 000
kroner til prosjektet «Etter skoletid». Lokalt har prosjektet tidligere
brukt tilsvarende midler til Kafé
Multi i Løkka, som har vært et svært
populært tilbud for unge etter skoletid. Tilbudet har i korthet gått ut på
å gi barn og unge et tilbud om bespisning etter skoletid.
– Disse ekstra midlene er samarbeidets fortjeneste, sier Henriette

Fluer Vikre (Frp). Det er i forbindelse med revidert nasjonal budsjett
(RNB) at det er bevilget penger til
dette tilbudet, som går under benevnelsen «nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom».
Det er gjennom stor innsats fra
Venstre, KrF, Høyre og Frp at disse
øremerkede midlene er gitt.
– Vi er selvsagt veldig glade for
denne tilleggsbevilgningen, sier
Fluer Vikre.
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Sjekker helse og sikkerhet
PORSGRUNN: Sjekk av
kjemikaliehåndtering og
utslipp til luft og vann står
på programmet for en av
industrigigantene på
Herøya.
DAN HAGEN

FÅR BESØK: Eramet

Porsgrunn får snart besøk.

Det er Eramet Porsgrunn som
må til pers, og det er Miljødirektoratet som gjør jobben, noe

som kommer fram i et brev fra
direktoratet til bedriften.

Fluorholdige gasser
Revisjon er nøkkelordet, og det
legges «spesiell vekt på utslipp
til luft og vann, kjemikaliehåndtering, Reach, avfallshandtering, energiledelse og
vedlikehold av utstyr med fluorholdige gasser.» Den vil finne
sted fra og med 31. oktober til 3.

november.
Revisjonen går på om det er
overenstemmelse mellom det
som er planlagt og aktiviteter/
resultater. Det som ligger bak er
ønsket om å vurdere helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Måleprogram og gasser
Miljødirektoratet ber i sitt brev
blant annet om få tilsendt informasjon før 20. oktober:
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Det er beregnet at revisjonen
vil koste 157 500 kroner. Eramet
Porsgrunn må betale den.

33 års drift uten røde tall

SKIEN: Rørlegger'n
AS på Tollnes i Skien
har sikret seg en
rammeavtale med
grenlandskommunene, noe som betyr
mye for den tradisjonsrike bedriften.
ØRNULF HOLEN

ornulf.holen@ta.no

Rørlegger'n AS ble startet opp
av Kjell Fredriksen, Steinar
Timland og Kåre Numme i
1984. Seniorene er pensjonert
og bedriften eies i dag av Eigil
Timland (sønnen til Steinar
Timland) og Stian Numme
(sønnen til Kåre Numme). I dag
har Rørlegger'n AS 33 ansatte
og i fjor hadde de ei omsetning
på drøye 62 millioner kroner.

Kontrakt til ni millioner
Bedriften vant nylig kontrakten
om en rammeavtale med Grenlandkommunenes innkjøpsenhet (GKI), noe som betyr at de
skal levere rørleggertjenester til
kommunene Skien, Porsgrunn,
Siljan, Kragerø og Bamble.
– Avtalen gjelder for to år,
med mulighet til å forlenge den
i to år til. Det er en grei avtale å
ha i bunnen og det gir oss en
sikkerhet i forhold til oppdragene de neste åra, sier økono-

misjef Geir Engelhardt Davidsen, som anslår at den sikrer
jobbene til fem-seks mann i bedriften.
– Vi er 33 ansatte nå, så vi er
nødt til å ha noen sånne rammeavtaler i bunnen. Vi har også
hatt ei voldsom økning i omsetning, og i år tror vi at den kan
ende på rundt 70 millioner kroner, sier Davidsen.
Rørlegger'n AS hadde også
den forrige fireårsavtalen med
GKI, men da uten kommunene
Siljan og Drangedal. I den nye
avtalen har de alle kommunene, bortsett fra Drangedal, hvor
de er nummer to etter Telerør.
Samtidig er avtalen slik at oppdrag på over 200 000 kroner
blir lyst ut i anbudskonkurranser. Rammeavtalen Rørlegger'n
AS har sikret seg har en anslått
verdi på nesten ni millioner
kroner i året.
– Det var ni interessenter til
rammeavtalen og det kom tre
lokale tilbud. Det er en komplisert anbudsprosess og det er
mye som skal dokumenteres og
regnes ut, sier Davidsen.
Rørlegger'n AS leverer alt fra
små rørleggeroppdrag til privatpersoner til større prosjekter som rehabilitering av bad
hos for eksempel borettslag.
Her har de hatt flere store oppdrag de siste åra både i Telemark og Vestfold.

Daglig leder Eigil Timland og
Geir Engelhardt Davidsen sier
at de på rehabilitering av baderom for borettslag er hovedentreprenør, som betyr at de sørger for både snekkere, flisleggere, elektrikere og rørleggere.
Timland har selv vært med i
bedriften siden 1987, mens Davidsen har vært med i 20 år.

UTVIDET: – Nå er vi rigget for framtiden, mener daglig leder hos
Gromstad Bil & Båt, Morten Bjerka.

Pusset opp
for 12 millioner

Tredje generasjon
– Det er et lite generasjonsskifte
nå. Seniorene er blitt pensjonister og sønnen til Stian Numme, Oliver Numme, er læregutt. I tillegg ble sønnen min,
Sondre Timland, ferdig med
svenneprøven for ett år siden,
og han er tilbake her nå i slutten
av denne måneden, etter ett år i
militæret, sier Timland.
Timland
forteller
at
Rørlegger'n AS har unngått
røde tall i hele bedriftens levetid. De første åra holdt bedriften til på Nenset, men etter
noen få år flytta de til Tollnes,
hvor de ligger godt synlig langs
Porsgrunnsveien.
– Vi har 22 biler som går rundt
i Grenland hele tida, samtidig
som vi ligger plassert her på
Tollnes, så vi er ganske synlige.
Vi har også bestandig hatt butikk i første etasje, noe mange
setter pris på, siden de liker å se
produktene før de handler, sier
Davidsen.

KRAGERØ: Kragerøs
største bilfirma Gromstad
Bil & Båt har de siste
årene gjort store investeringer i verkstedet,
kundesenteret og i
utstillingshallen.
PER ECKHOLDT
– Vi har holdt det gående med
ett eller annet prosjekt de siste fem, seks årene. Vinteren
2011–12 utvidet vi verkstedet
og gjorde en betydelig oppgradering også på utstyrssiden. Dette for å tilfredsstille
nye krav og standarder. I
2015–16 ble resepsjons- og
kundemottaksområdet i det
gamle bygget gjort om, og siden oktober i fjor har det pågått arbeider med utvidelse
av salgshallen, forteller daglig
leder i Gromstad Bil & Båt,
Morten Bjerka.

Konstant utvikling

PÅ TOLLNES: Daglig leder Eigil Timland (til venstre) og økonomisjef Geir Engelhardt Davidsen i
FOTO: ØRNULF HOLEN
Rørlegger'n AS, som ligger godt synlig langs Porsgrunnsveien.

EGEN BUTIKK: Økonomisjef Geir Engelhardt Davidsen (til venstre) og daglig leder Eigil Timland hos
FOTO: ØRNULF HOLEN
Rørlegger'n AS, hvor de alltid har hatt butikk i første etasje.

Bjerka overtok firmaet i 1984,
og har vært daglig leder i 33 år.
Siden han overtok har det
vært en rivende utvikling ikke
minst på bilmodeller, men
også for selskapet generelt.
– Men Kragerø er for lite til
at vi kunne gjøre alle store investeringer og utbygginger
samtidig. Vi har bygd stein på
stein og slik må det være, mener Bjerka.
Etter en byggeperiode på
nesten 11 måneder står den
utvidete salgshallen nå ferdig.
Hallen er blitt på 800 kvadratmeter, hvorav 200 kvadrat er
til fast båtutstilling. I tillegg
kommer også lager på cirka
100 kvadratmeter.

– I den utvidete salgshallen
er det også fire kontorer samt
et mottakelsesområde. Vi har
oppgradert alle elementer i
hallen, slik kravene er for alle
Volkswagen-forhandlere
i
Norge, forteller han.

Lang historie
Det var Mortens bestefar
Trygve Gromstad som etablerte firmaet så langt tilbake
som i 1936. Firmaet lå riktignok nede under andre verdenskrig, men startet opp
igjen da den var over. Siden
har det vært bensinstasjon,
bilforretning og verksted. I
1958 begynte selskapet også
salg av utenbordsmotorer og
senere med salg av båter.
I 2008 bygde bil- og båtforhandleren også båthotell for
vinteropplag på Fikkjebakke.
B`e~WXgehaWgƌe`TXgU_XYbe
lite for et slikt bygg.
I dag er Gromstad kommunens største bilforretning og
sysselsetter ikke mindre enn
30 årsverk.
De siste årene har selskapet
ligget på rundt 300 salg i året.
Dette fordeler seg på nybilsalg, bruktbilsalg og båtsalg. I
snitt kan man si at det blir
foretatt ett salg nesten hver
dag året rundt.
Gromstad inviterer til ti dagers åpningsfest av den nye
salgshallen fra torsdag 21. september.
– Da blir det selvsagt kaffe
og kaker samt gode tilbud. I
tillegg skal det også avdukes
en helt ny VW-modell, nemlig
T-Roc, som er en mindre SUV.
Det gleder vi oss til, smiler
den daglige lederen.

