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Kvinnelig låsesmedmester

i et manns-
dominert yrke

Ingeborg Haukerud tror det ville vært 
vanskelig å hevde seg slik hun har klart uten 
mesterbrev og medlemskap i Foreningen 
Norske Låsesmeder.
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I siste nummer av Mestern 
stilte rørleggermester Vidar 
Gaulin spørsmålet om 
Mesterbrev ikke var interessert 
i ham som rørleggermester i og 
med han ikke kan knytte sitt 
mesterbrev til sin bedrift. 
Gaulin er rørleggermester og 
teknisk ansvarlig ved Ullevål 
universitetssykehus, og for 
ham er det ikke hensikts-
messig å knytte sin mestertit-
tel opp mot sykehuset. Jeg skal 
ikke dvele lenge ved svaret for 
det sier seg selv. Jo, Mesterbrev 
er interessert i Gaulin som 
mester. Mesterbrevordningen 
og samfunnet har behov for 
alle mestere, uavhengig av hvor 
de måtte jobbe. Det viser 
spennet og hvilke muligheter 
man har med en lederutdan-
ning i faget slik mesterutdan-
ningen er. Gaulin er et 
kjempegodt eksempel på at en 
mester har store karriere- 
muligheter også utenom det å 

starte sin egen bedrift. 
Gaulin og andre mestere 

synliggjør hvilke karriereveier 
som finnes. Det er ikke minst 
viktig i rekrutteringen til 
fagene. Ungdommene trenger 
å se at det finnes et bredt 
spekter av muligheter hvis en 
velger yrkesfag. Det er sikkert 
mange som har sett den tyske 
youtube-filmen, Das Handwerk, 
om hvordan livet hadde vært 
uten håndverkere. Konklusjonen 
i filmen er klar: vi hadde vært 
tilbake til steinalderen.

Hvor vil jeg så med denne 
lederen? Jo, jeg vil at dere alle 
skal være klar over at vi trenger 
synlige mestere uavhengig av 
om man kan ha en firmatil-
knytning eller ikke. Jeg vil at 
dere skal tenke over hva dere 
gjennom jobbene deres betyr 
for rekrutteringen til faget og 
for samfunnet generelt. Dere 
har all grunn til å være stolte. 
Det er ikke lavstatus å være 

håndverker. Hvis noen skulle 
mene noe annet så vet de ikke 
sitt eget beste. Det er sågar 
noen som mener at håndver-
keren er tidens helt (trendek-
spert Louise Byg Kongsholm i 
Maleren nr 10-2014). Jeg er 
ikke uenig.

Det hadde ikke blitt utført 
mange operasjoner ved Ullevål 
sykehus om ikke rørlegger-
mester Gaulin og hans team 
hadde gjort jobben sin med 
det avanserte røropplegget  
ved sykehuset. Det hjelper  
ikke om du skal opereres av 
verdens beste kirurger hvis 
ikke rammebetingelsene for 
kirurgens arbeid er tilstede. 

Rammebetingelsene er lett  
å ta som en selvfølge. Kanskje 
skyldes det at når ting går på 
skinner så glemmer man det 
viktigste rundt seg. Det er 
mange som bør bli mer bevis-
ste på det. Et håndverk legger 
til rette for at noe annet  

kan skje/gjøres. Det henger 
sammen med andre ting i en 
større kjede. Tar man vekk 
 leddlåsen i et kjede så henger 
ikke kjedet sammen og kan 
ikke brukes til det det var 
tenkt.

Avslutningsvis vil jeg igjen 
trekke opp min tidligere 
påstand: Mesterbrev trenger 
alle sine mestere og ikke minst 
trenger samfunnet dere! Jeg  
vil oppfordre alle mestere til  
å synliggjøre viktigheten av 
eget håndverk og egen posi-
sjon i samfunnet. Uten gode 
håndverksledere ville ikke sam-
funnet vært det samme! La 
flere erkjenne at håndverkeren 
alltid har vært og fortsatt er 
tidens helt!

Q� Roger Nyborg, redaktør
roger@mesterbrev.no

leder

Samfunnet trenger alle sine mestere

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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NÅ FÅR DU SKREDDERSYDD  
BELEGG SOM ER BESKYTTENDE  
OG I ET HOLDBART MATERIALE TIL  
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BESKYTTENDE BELEGG
NYHET!

RING OSS GJERNE,  
SÅ FORTELLER VI MER!

KRPRIS 2.898
SKREDDERSYDD HYLLESYSTEM
MARKEDETS BESTE PRIS!

SKUFFESEKSJON
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Work System Sweden AB er i sterk vekst og tilrettelegger for at din  
varebil kan være en  god og mobil arbeidsplass. Ta en titt og se hvor  
rimelig våre bilinnredninger er! Vårt modulbaserte system er av svensk 
kvalitet og kommer i alle varianter og tilpasses nettopp din varebil.
Nå åpner vi portene i Oslo med lagersalg og verksted med full service!

Velkommen inn og se på  utvalget  i vårt showroom. Her kan du selv se 
hvorfor du bør velge en bilinnredning fra Work System!
Vi selger også vårt egenproduserte takutstyr. Utfører alle former for  
installasjon av elektrisitet, alkolås og komfortprodukter til varebilen.
Du kan enkelt kjøpe vår bilinnredning på www.worksystem.no

WORK SYSTEM ÅPNER I NORGE!
WEBSHOP | LAGER SALG | VERKSTAD

GRATULERER! 

VELKOMMEN TIL Å BESØKE OSS PÅ STUBBERUDVEIEN 8, 0668 – OSLO

STANDARDISERT KUFFESEKSJON:   
SKINNER MED KULELAGRE OG  
INNEBYGD ÅPNINGSSIKRING PÅ SKUFFER

WWW.WORKSYSTEM.NO
TEL : 47 278 367 | STUBBERUDVEIEN 8, 0668 – OSLO

TIL MARKEDETS BESTE PRISALT FOR VAREBILEN
GJOR DIN INNREDNING KOMPLETT MED SKILLEVEGGER, MODULBOKS OG GUMMIMATTER. SE VÅR HJEMMESIDE FOR MER INFORMASJON
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– Jeg har hele tiden sett på det å være kvinne som et konkurranse-
fortrinn. Derfor kalte jeg firmaet mitt for Ingeborg Beslag & 
Låssystemer. Navnet skiller oss fra alle andre. I positiv forstand.  
Og det erfarer vi også nå snart 15 år etter etableringen ved at folk 
stadig sier at de har lagt merke til både navnet og den jobben vi gjør. 
Det sier Ingeborg Haukerud (47), låsesmedmesteren som har 16 per-
soner inkludert en lærling og seg selv på lønningslisten. I år ligger de 
an til å omsette for mellom 17 og 18 millioner kroner.

Overskuddet i Jessheim-bedriften forventes å bli åtte prosent av dette.
– Da jeg skulle bli mor høsten for tre år siden, trakk jeg meg til-

bake som daglig leder. Assistenten min, Mette Vik Habberstad, rykket 
inn i den funksjonen og der har hun blitt siden, sier hun.

Senere valgte småbarnsmoren å komme tilbake som arbeidende 
styreleder og eier.

– De viktigste oppgavene mine nå, foruten å betjene noen av de 
største kundene, er – sammen med Mette - å videreutvikle bedriften 
til fortsatt å levere gode løsninger. En viktig faktor for å lykkes med 
det er å motivere de ansatte til å gjøre en god jobb slik at kundene 
våre velger oss også neste gang. Det er gledelig å se at mange av 
kundene fra starten i 1998 fortsatt bruker Ingeborg Beslag & Lås- 
systemer, smiler hun.

Sikkerhetssenter
Etableringen i 1998 foregikk i primitive omgivelser hjemme på små-
bruket i Grisroa i Nord-Odal. Hun hadde verken svenne- eller mester-
brev, og forøvrig ingen annen formell kompetanse heller. Men den 
niårige erfaringen fra bransjen, samt et etableringsstipend fra 
Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond (SND) kom godt med.

– Jeg begynte i Lexow. De hadde Assa-agenturet parallelt med salg 
av verneutstyr. Da Assa ønsket egen avdeling i Norge, ble jeg med på 
å starte den. Der begynte jeg på verkstedet og endte opp som selger 
ut mot låsesmedene, sier hun.

Videre ble Assa til Assa Abloy, som senere ble underlagt TrioVing. 
Og Ingeborg var fortsatt med:

– Men behovet for å bli sett og å føle at min innsats var viktig, 
gjorde at jeg ønsket meg tilbake til en mindre virksomhet.

Jeg hadde dessuten allerede flyttet tilbake til Nord-Odal, og pendlingen 
til Oslo ble en belastning. Derfor valgte jeg å takke ja til jobb i Lås og 
Prosjektservice på Eidsvoll. Der var jeg i nesten to år før lysten på å bygge 
opp noe eget ble så stor at jeg tok steget fullt ut. I den prosessen innledet 
jeg et samarbeid med TrioVing. Tilknytningen til dem, som et TrioVing 
Sikkerhetssenter, er den dag i dag viktig for firmaet mitt, sier hun.

   VINNELIGE LÅSESMEDMESTER
Ingeborg Haukerud ble Norges første kvinnelige låsesmedmester, og 15 år senere  
er hun fortsatt den eneste. Uten mesterbrev og medlemskap i Foreningen Norske 
Låsesmeder tror gründeren det ville vært vanskelig å hevde seg slik hun har klart  
i det mannsdominerte yrket

TEKST OG FOTO: EVEN RISE
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Etter ett år på småbruket i Grisroa ekspanderte Ingeborg Beslag  
& Låssystemer såpass mye at det ble funnet hensiktsmessig å flytte 
inn i lokaler på Skarnes. Da virksomheten tok steget derfra og inn  
til Kongsvinger i 2001, hadde hun allerede tatt både svenne- og 
mesterbrevet. Parallelt med dette ansatte hun stadig flere. Ensom- 
hetens tid da det kunne gå dager mellom hver inngående telefon i 
Nord-Odal var for lengst et tilbakelagt stadium. Gründerbedriften 
begynte for alvor å bli kjent både i markedet og bransjen.

– I 2003 åpnet vi en avdeling på Jessheim. Etter hvert fant jeg ut 
at det var mest hensiktsmessig å ha alt på en plass. Avdelingen på 
Kongsvinger ble derfor flyttet til Jessheim, og i dag er hele virksom-
heten samlet i rasjonelle og nye lokaler i Industrivegen på Jessheim, 
sier Ingeborg Haukerud.

Prosjektering
– Bortsett fra at jeg aldri har vært montør, har jeg utført alle andre 
oppgaver i Ingeborg Beslag & Låssystemer. Systemarbeid er det  
feltet innen låsesmedyrket jeg har mest erfaring og kompetanse på, 
sier hun.

I løpet av bedriftens 15-årige historie har utviklingen i bransjen 
vært enorm. Fra i vesentlighet å handle om mekanikk, er det i dag 
elektroniske løsninger som gjelder for mange. Disse utvikles og for-
nyes hyppig, og det er krevende å følge med i tiden.

– Vi ser for oss en kontrollert vekst, ikke minst på grunn av det 
nye satsningsområdet som er prosjektering av komplette sikkerhets-
systemer. Vi skal også være best på å jobbe frem løsninger og gi 
kundene råd innen brannsikring, rømningsveier og innbruddssikring. 
Vi opplever også en økning innen adgangskontroll og service- og 
vedlikeholdsavtaler, sier hun.

Med beliggenhet ikke langt fra Oslo Lufthavn på Gardermoen, 
erfarer Haukerud at prosjektmarkedet i nærområdet er knallhardt. 
Likevel vinner de stadig flere anbud også der.

– Foreløpig er vi alene på Jessheim, men vi merker stor konkur-
ranse fra Hamar i nord og Oslo i sør. Vi har et stabilt og stadig 
økende antall bedriftskunder i Jessheim-området og får hele tiden 
oppdrag med nybygg i Oslo og på Romerike. I tillegg er også Eidsvoll, 
Nord-Odal, Skarnes og Kongsvinger blant de stedene vi er godt inn-
arbeidet, sier hun.

Administrasjon og økonomi
Ingeborg Haukerud er sikker på at nøkkelen til suksess først og 
fremst ligger i det gode arbeidsmiljøet. Dette arbeider hun og daglig 

leder kontinuerlig med å optimalisere. Hun roser resten av de 
ansatte for å ta del i dette.

– Jeg vet hvor viktig det er med en opplevelse av å bli satt pris på. 
Derfor forsøker vi etter beste evne å sørge for at medarbeiderne får 
den oppmerksomhet som de fortjener. Derfor er kommunikasjon 
viktig, noe vi alle har vært på kurs for å lære. Hvert kvartal har vi 
 personalmøter, og vi gjør jevnlig sosiale ting sammen. Et eksempel  
på dette er at vi så langt det lar seg gjøre spiser lunch sammen hver 
eneste arbeidsdag, sier hun.

– Det er viktig å lære hverandre å kjenne. Vi er alle forskjellige per-
sonlighetstyper. Så lenge alle respekterer kollegene sine for dem de 
er, tør jeg påstå at ulikheter bare er positivt. På den måten unngår  
vi konflikter. I stedet heier vi på hverandres ulikheter, legger hun til.

I forkant av ansettelsen av Mette Vik Habberstad som lederassis-
tent i 2010, begynte Ingeborg Haukerud å føle det som skummelt at 
bedriften var avhengig av hennes tilstedeværelse. Hun ventet barn 
og forsto at fremtidens rolle i selskapet måtte bli annerledes.

– Da valgte jeg å ansette en person som er veldig ulik meg selv.  
I motsetning til meg liker Mette å drive med administrasjon og øko-
nomi. Det passer meg bra. Derfor overtok hun den daglige ledelsen 
mens jeg var ute i fødselspermisjon, og etterpå har hun fortsatt i 
den funksjonen. På tross av at det kanskje ikke alltid er like lett for 
en med et ryddig hode å forholde seg til en gründer, bruker hun meg 
også som en støttespiller. Vi samarbeider veldig godt, og jeg har 
kunnet frigjøre tid til morsrollen og bedriftsutvikling, sier hun.

Kvinnestyre
Som landets første kvinnelige låsesmedmester har Haukerud fått 
oppmerksomhet både på TV og i aviser. Hun har også deltatt i 
Fyrtårnprogrammet for kvinnelige etablerere i regi av Innovasjon 
Norge (tidligere SND).

– Der skaffet jeg meg et svært nyttig nettverk. Mange av oss 
derfra samles fortsatt for å høste av hverandres erfaringer. Dette er 
svært verdifullt. Jeg anbefaler alle næringsdrivende å søke sammen i 
ulike fellesskap for å lære av hverandre, sier hun.

Ingeborg Haukerud er selv styreleder i firmaet, og har med seg 
Elisabeth Aase og Tone Foss By som styremedlemmer. Begge disse 
kvinnene traff hun i Fyrtårnprogrammet.

– Selv om vi er blitt godt kjente og det har oppstått vennskap i kjøl-
vannet av Fyrtårnprogrammet, opptrer vi alle profesjonelt i styresam-
menheng. Begge er krevende og stiller ikke bare krav om økonomiske 
resultater, men også fornøyde kunder og ansatte. Det liker jeg, sier hun.

– Jeg ga fra meg den daglige ledelsen da jeg ble mor for tre år siden. 
Nå videreutvikler jeg bedriften, er med på å motivere de ansatte og 
ivaretar noen av de største kundene, sier Ingeborg Haukerud (47).

Ingeborg Haukerud er eier og styreleder i Ingeborg Beslag  
& Låssystemer. Gründeren er landets første og eneste kvinnelige  
låsesmedmester.

Kvalitet i arbeid

Nyhet!

Helt nye Vito er et stort skritt fremover for alle som setter høye krav. Du får rå komfort, imponerende drivstoff-
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Nye Vito – nå også med forhjulstrekk 
De beste velger ofte det beste. Derfor kan det hende at de som er opptatt av kvalitet i sitt eget arbeide 
vil sette pris på en kvalitetsbil som både kan leveres med forhjulsdrift, bakhjulsdrift eller 4x4. 

Pris inkl. lev. Oslo. 4x4 tilgjengelig fra mars 2015. Forbruk blandet kjøring  (med bakhjulsdrift): 0,58 liter pr/mil. CO2 utslipp: 163 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.
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– Hvor er «manneandelen» i styret?
– Jeg forstår hvorfor menn setter inn menn i styrene sine. Det er 

nemlig veldig enkelt å velge fra eget nettverk, der du kjenner hver 
enkelt sin kompetanse og du vet hvem du har god kjemi med. Mine 
styrerepresentanter er hentet fra mitt nettverk uavhengig av kjønn, 
men på grunn av sin kompetanse. Tone Foss By, som ble Årets forret-
ningskvinne på Sørlandet i 2012, styrer et familiekonsern og er veldig
god på drift. I tillegg har hun pedagogisk bakgrunn. Elisabeth Aase er 
eier og styreleder i egen bedrift som driver med byggeadministra- 
sjon. Hun er ledende i sin bransje og har lang fartstid. Elisabeth er et 

forbilde for meg fordi hun blant annet er flink til å sette seg mål, 
jobbe for å nå dem og stille de rette spørsmålene. Jeg kunne ikke 
fått noe bedre styre ut fra hva som er perfekt for mitt firma, sier 
hun.

Ingeborg Haukerud har fått flere tilbud om å selge bedriften, men 
takker hver gang høflig nei.

– Vi har mye ugjort. Det er hyggelig at andre aktører er interessert i 
å kjøpe oss opp, men noe salg blir det ikke foreløpig. Det beløpet jeg 
skulle hatt for eventuelt å selge, er det neppe noen som er villig til å 
by, sier Ingeborg Haukerud. Q

Alle ansatte spiser lunch sammen så langt det lar seg gjøre hos Ingeborg Beslag & Låssystemer. Her er Mona Aasen (f.v.), Mette Vik 
Habberstad, Trine Celius, Stian Tofte, Sven Erik Sandnes og Ingeborg Haukerud samlet.
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økonomi og overlegen driftssikkerhet. Du føler deg langt tryggere i en bil med bla COLLISION PREVENTION ASSIST, 
Crosswind Assist, Lane Keeping Assist og ATTENTION ASSIST. Velger du nye Vito kan du fremdeles velge hvordan 
din drømmejobb skal føles. Nye Vito fra kr 289.900,- eks. mva.

Nye Vito – nå også med forhjulstrekk 
De beste velger ofte det beste. Derfor kan det hende at de som er opptatt av kvalitet i sitt eget arbeide 
vil sette pris på en kvalitetsbil som både kan leveres med forhjulsdrift, bakhjulsdrift eller 4x4. 

Pris inkl. lev. Oslo. 4x4 tilgjengelig fra mars 2015. Forbruk blandet kjøring  (med bakhjulsdrift): 0,58 liter pr/mil. CO2 utslipp: 163 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.
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 – Tiltakshaver har vært veldig bevisst på hva han vil ha, og her får  
vi lov til å være håndverkere og gjøre en god jobb, sier daglig leder
tømrermester Tom Andreassen når Mestern møter han ett år etter at 
de startet opp med prosjektet.

Etter flere befaringer, alternative løsninger og kalkulasjoner ble det 
til slutt 17. mai i fjor jeg sendte ut et ferdig tilbudsoppsett til kunden. 
På bakgrunn av tilbudet og litt kommunikasjon fram og tilbake ble vi 
enige om hvordan prosjektet skulle gjennomføres, og i oktober 2013 
hadde vi oppstart. 

Etter vurdering av prosjektets omfang, besluttet Andreassen 
sammen med tiltakshaver at bygget skulle pakkes inn og det skulle 
utføres en  tak-over-tak løsning. Dette fordi alle fasader, som ytter-
vegger og tak, måtte bli revet helt inn til gammel konstruksjon og 
reisverk, og det måtte være mulig å jobbe over en lang periode. 

- Prosjektet og byggets kompleksitet har vært av en slik art at  
løsninger må prosjekteres underveis. Det litt spesielle under pro-
sessen har vært at eierne av huset, med hele familien, har bodd  
her hele tiden. Dette har fungert veldig bra, selv med noen utfordr-
inger som vindkast i presenninger på stillaser og etterstramminger 
osv. Tiltakshaver har vært genuint opptatt av å ta vare på huset på 
en god måte og tilbakeføre det til opprinnelig stand. Løsninger  
og prosjektering har vi diskutert og løst i byggemøter som har vært  
avholdt ca. hver fjortende dag. Dette har vi prioritert for å opti-
malisere kvaliteten og ivareta gode løsningsvalg som ikke alltid  
er gitt på forhånd, forteller Andreassen og bas og tømrermester  
Lars Sæthern.

Mye dokumentasjon
For å ha kontroll og gi kundene god dokumentasjon på det som har 
blitt gjort, har Andreassen og Fjeld dokumentert jevnlig det som har 
blitt utført. 

- Vi har vært veldig opptatt av å dokumentere våre valg av løsninger, 
og dette har vært dokumentert ved prosjekterte detaljtegninger og 
ved å ta bilder av hvordan ting har vært, og hva vi har utført under-
veis. En av de mange utfordringene har vært at det ved tidligere 
rehabiliteringer og utbygginger ikke alltid har hensyntatt den gamle 
 byggetradisjonen og stilen. 

Konstruksjonen var gammelt reisverk med sperretak. Vi har lagt ned 
masse tid og ressurser i å bevare byggets riktige uttrykk, samt lagt stor 
vekt på å kopiere tidligere utførelser på best mulig måte. Kledningen har 
utvendig panel som stående og liggende fas-panel. Dette har vi spesial-
bestilt og etter tiltakshavers ønske er alt levert i malm-furu. Bunn- og 
midjestokker har vi levert i tilsvarende profiler, som også er spesialbe-
stilt og levert i malm-furu.

Spesiallagede vinduer
For at vinduene ikke skulle virke som nymotens er disse spesial laget 
på snekkerverksted slik at de gamle vindusprofilene, ytter glassene 
og sprossene er ivaretatt. Dette er noe tiltakshaver selv har tatt 
 styringen på og som vi har hatt monteringsansvaret for.

HÅNDVERKERE
Prosjekt som lot dem være 

TEKST OG FOTO: ROGER NYBORG
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HÅNDVERKERE
For halvannet år siden fikk Byggmesterfirmaet 
Andreassen og Fjeld Bygg as en forespørsel om  
å gi tilbud på rehabilitering av en verneverdig  
enebolig i jugendstil (byggeår mellom 1890-1920).  
på Romerike. Lite visste de da at dette ville  
bli et av det mest morsomme, lærerike og  
spennende prosjektene de har vært med på.
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- For å kopiere troverdige vindusglass som skulle se ut som de var 
100 år gamle, fikk vi spesialbestilt glass med ujevn overflate for å få 
det gammeldagse utseende på glasset. Dette gjelder utvendig 
fasade, på innsiden i samme ramme er det montert 2-lags energi- 
glass i et forsøk på å  tilnærme oss dagens energikrav. Alle vinduer  
er kittet på den gamle måten, forteller tømrermesterne.

Selv om det har vært en total utvendig rehabilitering har noe også 
blitt nytt og godkjent fra kommunen. Tilbygget på nordsiden av huset 
er utvidet og innglasset med vinduer. Loftsetasjen er med oppholds-
rom og bad og har fått Velux-vinduer i taket. 

I og med at taksteinen ikke kunne brukes om igjen grunnet alder, 
måtte tiltakshaver finne en takstein som var utført i gammel stil og 
godt egnet for å bevare den gamle stilen huset har. 

- Taksteinen som lå på taket var gammel, flat betongstein som  
ikke kunne remonteres. Valget falt da på en klassisk og gammel 
profil som heter Koramec Pottelberg 44. Denne typen takstein ser 
forurenset og slitt ut, men dette er en helt ny takstein som passer 
godt til uttrykket til huset, forteller de to tømrermesterne.

Andreassen, som er blikkenslager i tillegg til tømrermester, har 
utført blikkenslagerarbeidene på huset. Blikkarbeider er levert i  
sinkutførelse og utført etter gammel tradisjon med hukfalsing og 
lodding av skjøter osv.

Etterisolert  med trefiberisolasjon
- Alle vegger i eksisterende boligtilbygg, og tak er etterisolert  
med sprøyteisolasjon/Hunton trefiberisolasjon. Denne måten er den 
enkleste å bruke for å få isolasjon i alle kriker og kroker på et slikt 
gammelt hus. Samtidig som huset har blitt etterisolert er det i for-
bindelse med rehabiliteringen blitt ettermontert balansert ventila-
sjon/kjøleanlegg. Dette er et tiltak for å lage et bedre inneklima,  
og tilnærme oss mere dagens innemiljø. Samtidig har vi tilpasset 
huset etter nyere datos klimaskall. Termografering som etterkontroll 
og kvalitetssikring for god isolering av vegger og tak blir også gjen-
nomført av oss, forklarer Andreassen.

Tok svenneprøven på prosjektet
Andreassen er svært opptatt av å gi ungdom mulighet til å prøve ut 
yrket hos seg. Innimellom har han skoleelever på utplassering slik  
at de skal få et innblikk i hva yrket består av. Underveis i dette pro-
sjektet har han også hatt lærlingen, Olav Halmar Syversen, med på 
laget. Uken før Mestern var på besøk tok Syversen svenneprøven,  
og Andreassen var stolt over å kunne fortelle at han fikk resultatet 
meget bestått på sitt svenneprøve og nå offisielt kan kalle seg  
tømrersvenn.

Syversen selv er fornøyd med å ha muligheten til å jobbe på et slikt 
prosjekt og er klar på hvor veien videre skulle gå. 

- Det er veldig bra å jobbe her og jeg trives godt med yrket. Planen 
videre er at jeg skal ta mesterbrevet, sa han til både Andreassens og 
Sætherns overraskelse og glede.  Q

Lars Sæthern, Olav Halmar Syversen og Tom Andreassen foran det som er  
resultatet etter svenneprøven til Syversen.

Tom Andreassen forklarer at de utenpå grunnmuren til 
tilbygget skal legge stein slik at grunnmuren får det 
samme gamle uttrykket som resten av huset.
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FAKTA OM ANDREASSEN OG FJELD BYGG AS

Andreassen og Fjeld Bygg AS er en byggmesterbedrift med  
følgende kompetanse:

• Mesterbrev
• Godkjent våtromsbedrift
• Godkjent lærebedrift
• Sertifisert Miljøfyrtårnbedrift
• Sentral godkjenning i søk/pro/utf
• Medlem av Norges Byggmesterforbund og Oslo Byggmesterlaug
• Godkjent i StartBANK, BNL og NHO
•  Andreassen og Fjeld Bygg AS er også Systemhusforhandler, 

men har spesialisert seg på rehabiliteringer og tilbygg.



Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

oo

suverene spesif kasjoner!

isuzu best pa 
pris & utstyr

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp 

Over 1 tonn nyttelast - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie

Velg mellom Pick up eller Trooper varebil

Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl

Biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet

ExCLusiVE PAkkE 
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Pris varebil fra kr. 270 761,- eks. mva. 
Pris personbil fra kr. 624 900,-
Veil. priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. 
Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l
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BAMBLE: Myrland Auto 35 96 86 00 BERGEN: Oddvar Bjelde & Co 55 53 55 20 BODØ: Nye O.P. Fure AS 75 50 31 50 BÆRUM: Berg Auto 67 13 07 27 DOKKA: Dokka Bilsalg 61 11 17 00 
DRAMMEN: RSA Bil Drammen 32 21 88 00 EGERSUND: Fardal Bil 51 46 10 00 ELVERUM: Elverum Auto Bilsalg 62 43 23 00 EVJE: Autoservice Evje 37 93 15 55 
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GRONG: Peter Brauten Eftf AS 74 31 26 60 GJØVIK: Gustavsen Bil AS 61 13 63 00 HALDEN: KG Motor 69 17 90 90 HAMAR: Hamjern Bil AS 62 54 32 60 HARESTUA: Harestua Auto 61 32 68 00 
HARSTAD: Bilhuset Harstad 77 07 96 60 HAUGESUND: Nord Motor AS 52 81 40 80 HOKKSUND: Hokksund Auto AS 32 75 51 51 HØNEFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 
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KONGSVINGER: G Løkken AS 62 88 80 61 - Kongsbil AS 62 81 58 50 KRISTIANSAND: RSA Bil AS 38 17 70 40 KRISTIANSUND: Berge Motorsenter AS 71 58 87 50
KVAM: Kvam Mek. Verksted AS 61 29 48 50 KVINESDAL: Kvinesdal Auto 38 35 89 00 KVINNHERAD: Kvinnherad Bil & Teknikk 53 48 46 48 LARVIK: Gjermundsen Auto  33 13 66 00
LAKSELV: Lakselv Motor AS 78 46 47 77 LEKNES: Joh. Vian AS 76 05 42 00 LILLEHAMMER: Tungen Bil AS 61 24 68 40 LOM: Kvam Mek. Verksted 61 21 12 81 
LYNGDAL: KA Bilpartner 38 33 15 00 LØRENSKOG: Autonova AS 67 98 18 00 MANDAL: KA Bilpartner Mandal AS 38 27 84 30 MOLDE: Årø Bilsenter 71 20 34 00 
NAMSOS: Peter Brauten 74 21 44 00 NARVIK: Fagerthun Bil  76 96 50 00 NOTODDEN: Lauvstad Bil  35 02 54 00 OSLO: RSA Bil Oslo  23 24 20 40 OSLO: Bergheim Auto 22 57 65 00 
ODDA: Esso Servicesenter 53 64 13 04 OPPDAL: Prøven Bil Oppdal AS 72 40 04 20 ORKANGER: Prøven Bil  72 48 40 00 ROMERIKE: RSA Bil Romerike 64 83 12 00 
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SUNNDALSØRA: Tørset Bil AS 71 69 97 60 STAVANGER: Bilsenteret Stavanger AS 51 90 64 00 STORD: Heiane Bil AS 53 40 23 00 STJØRDAL: Kristoffersen Bil AS 74 82 24 22 
SVALBARD: Svalbard Snøscooterutleie AS 79 02 16 66 TROMSØ: Nilsen Bil AS 77 60 84 20 TRONDHEIM: Bilmax Trondheim AS 72 88 20 00 TRONDHEIM: Strindheim Bil AS 73 91 39 88 
TRONDHEIM: Bilhuset Midtbyen AS 73 80 77 50 TØNSBERG: Tønsberg Auto AS 33 34 97 97 VIKERSUND: Hæhre Auto AS 32 78 00 84 VERDAL: Visborg Auto AS 74 04 65 00 
VOSS: Motor-Service Bilsenter AS 56 53 10 60 ØRSTA: Bil & Gummiservice 70 06 62 55 ÅLESUND: Next Car 70 17 33 50 ÅNDALSNES: Sentrum Bilverksted 71 22 12 45
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sTOr sAmmENLigNiNgsTEsT mOT VW AmArOk Og TOyOTA HiLux
Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014:



Institusjonskokkfaget er plassert under fagkategorien nærings-
middelfag, profileringsdesignfaget legges under grafiske fag og 
 kostymesyerfaget legges under fagkategorien estetiske fag.

Arbeidet med læreplan i fagene starter i løpet av senhøsten  
2014 og vil fortsette inn i 2015. 

Institusjonskokk: 
Institusjonskokken arbeider på store institusjoner hvor det er lagt 
opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike 
institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og 
lignende.

Utdanningsløpet:
Videregående trinn 1 (Vg1): restaurant og matfag
Videregående trinn 2 (Vg2): kokk- og servitørfag
To år opplæring i bedrift: institusjonskokkfaget
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Mesterutdanning eller tilsvarende samt krav til praksis  
etter fagbrev fører fram til Mesterbrev.

Kostymesyer:
kostymesyeren syr kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. 
Kostymesyeren tilpasser kostymene etter handlingen og scenen der 
kostymene skal brukes. En kostymesyer kan arbeide på både små  
og store oppsetninger

Utdanningsløpet:
Videregående trinn 1 (Vg1): design og håndverk
Videregående trinn 2 (Vg2): design og tekstil
To år opplæring i bedrift: kostymesyerfaget
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.
Mesterutdanning eller tilsvarende samt krav til praksis  
etter svennebrev fører fram til Mesterbrev.

Profileringsdesigner:
Profileringsdesigneren lager kommunikasjonsløsninger tilpasset ulike 
målgrupper. Det innebærer profilering av bedrifter, reklame for pro-
dukter på transportmidler og fasader og generell informasjonsskil-
ting. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for visuell 
kommunikasjon i det offentlige rom.

Utdanningsløp:
Videregående trinn 1 (Vg1): design og håndverk
Videregående trinn 2 (Vg2): interiør og utstillingsdesign
To år opplæring i bedrift: profileringsdesignfaget
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. 
Mesterutdanning eller tilsvarende samt krav til praksis  
etter svennebrev fører fram til Mesterbrev. Q

Nye fag i 
mesterbrev- 
ordningen
Mesterbrevnemnda har vedtatt å inn-
lemme 3 nye fag i mesterbrevordningen. 
De nye fagene er institusjonskokk, 
 profileringsdesigner og kostymesyer.

Mer om medlemskap på
www.byggmesterforbundet.no

VIL DU HA 
OSS MED PÅ 

LAGET?
Vi er gode i forsvar: Våre advokater er spesialister 
på lover, avtaler og rettspraksis innen bygg og anlegg. 
De kan følge deg helt inn i rettssalen om det behøves. 

Vi er gode på taklinger: Du får landets sterkeste
og uavhengige fagavdeling på laget. Vi gir verdifulle råd 
og veiledning når du vil utfordre deg selv eller står fast. 
Bredt kurstilbud!

Vi er gode på redninger: Vårt forsikringskontor,
Byggmesterforsikring AS, kjenner til hverdagen og 
 virkeligheten på byggeplassene og hjelper deg å velge 
riktige forsikringer.

hei@byggmesterforbundet.no
Send oss en melding og vi tar kontakt! 

Eller ring oss på 23 08 75 77

Er du byggmester 
og driver egen bedrift?
Vi vet at det til tider kan være mange baller 

i luften og tøffe taklinger i vår bransje
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70 år gamle Anders Tollaas er gullsmedmester, driver fortsatt 
 verksted et sitt i Bodø, der han hovedsakelig reparerer ting for folk. 
Innimellom lager han også smykker på oppdrag, men det er repara-
sjonene som er viktigst. Tidligere hadde han også forretning, men 
det har han kuttet ut de seinere årene. I tillegg kjører han økonomi-
løp med biler. Han vinner dem også, innimellom.

Alltid vital
-Jeg har i grunnen aldri tenkt på det som et middel til å holde  
meg frisk og vital, men i de seinere årene har det gått opp for meg 
hvor viktig det er at man har noe ved siden av yrket sitt. For meg har 
det vært to ting: Camping og økonomiløp. I mange år har jeg bidratt 
til å drive en lokal campingplass, og det har jo betydd en god del 
vandring hver dag. I tillegg har jeg som sagt hatt en sterk interesse 
for økonomiløp, og dette har avgjort også bidratt. Det er jeg helt 
sikker på.

-Hvordan kan det å kjøre bil gjøre deg vital?
-Mange kjører jo bil uten å tenke noe mer over det, kan vi si. Altså 
gir det lite tilbake i form av stimulanse også. Man skal en tur på 
butikken, en kjøretur med barnebarna eller hva det nå kan være. 
Men når jeg kjører økonomiløp, er jeg virkelig i live! Da kjører jeg 
nemlig i sokkelesten, for virkelig å ha en tett følelse av pedalene.  
Og sammen med kartleseren kjenner jeg spenningen formelig drive 
blodet gjennom årene, og vi har en helt utrolig opplevelse sammen, 
slår han fast. Kartleser Jan Henriksen er 69, og nikker gjenkjennende 
til det Tollaas forteller. Men begge vil ha seg frabedt at noen tror 
dette er etslags «koseløp» for pensjonister:

- Jeg tror nok den viktigste grunnen  
til at jeg holder meg så vital, er at jeg  
har hatt en sterk interesse utenom  
jobben i alle år. Kall det gjerne en hobby. 
Det betyr nemlig at jeg kan ha et variert  
 innhold i livet, og det er veldig sunt  
tror jeg.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD

Gullsmed
og milsluker
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Blodig alvor
-Dette er blodig alvor, skal jeg si deg. Personlig har jeg kjørt mer  
enn 400 økonomiløp opp gjennom årene, og da kjører man ikke 
lenger bare for å delta. Man kjører for å vinne, ganske enkelt. Det er 
ikke noe annet som virkelig gjelder. I år vant vi KNA sitt billøp, og det 
var utrolig herlig! Men da vi nylig deltok i et billøp i Finland og ble 
nummer fire etter tre hybrid-biler, var det mye diskusjoner, skal jeg 
si deg. De har jo helt andre forutsetninger for å bruke lite drivstoff 
enn oss som kjører vanlige biler, sier Tollaas med ettertrykk.

-Hvorfor fortsetter du med dette selv etter fylte 70 år?
-Man er da vel for pokker ikke uten interesser selv om man kommer 
litt opp i årene, sier han litt eksplosivt. Tollaas har vært i Monte Carlo 
flere ganger, og kjenner de fleste innen motorsport både i Norge og 
andre deler av verden. Han vet at mange som har vært aktive innen-
for andre grener av sporten av og til forsøker seg med økonomiløp  
– med vekslende hell:

Da VG og KNA arrangerte økonomiløp, fikk man en 
lenke for hvert deltagerår. Anders Tollaas har to slike, 

og har mistet tellingen på hvor mange år han var med.

Dette var den første pokalen jeg vant, og jeg visste nok ikke hvor 
viktig økonomiløpene skulle komme til å bli både for meg og helsa 
mi, sier Anders Tollaas.

Det gjelder å holde seg i vigør, 
og da kan man ikke bare fokusere 

på yrket sitt hele livet, mener 70-årige 
Anders Tollaas i Bodø.
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-Man trenger fokus! Og det er ikke alltid man  
har det riktige  fokuset dersom man kommer fra 
en tilværelse der det handler om å kjøre fort, 
humrer han.

Aktiv deltager
-Ja, det er klart at det har blitt mange timer som 
både funksjonær og tillitsvalgt, igjen noe som 
bidrar til å holde en både vital og interessert i det 
som skjer rundt en. Jeg føler meg overbevist om 
at  dersom man har en interesse utenom å til 
utøve sitt yrke, ja så er det den reneste «helse-
kosten» både for kropp og sjel, smiler han. 

-Vi som er mestere i vårt fag, har så klart en 
interesse ut over gjennomsnittet for det yrket vi 
har valgt. Men det er viktig å tenke på at dette 
«bare» er et yrke: Det var aldri ment å være 
hovedinn holdet i livet. Så er det såklart opp til 
hver enkelt hva man gjør ut av det. Men for meg 
har det vært viktig å være en del av det lokal-
samfunnet jeg lever i, og ikke minst både bidra til 
og delta i det som skjer utenom jobben, slår han 
ettertrykkelig fast.  Q Husker du da vi vant denne, sier kartleser Jan Henriksen til sjåfør og gullsmedmester 

Anders Tollaas.

Medaljer er morsomme å ha, men helsa er jo mye viktigere, understreker Anders Tollaas.



Simply more

VERDENSNYHET! Bosch Wireless Charging System. 
Bosch integrerer ladingen i arbeidsprosessen slik at bytte 
av batterier ikke lenger er nødvendig. Bare sett maskinen på 
laderen på arbeidsplassen, så begynner batteriet å lade med 
det samme. Blått elverktøy til håndverk og industri
 
www.bosch-wireless-charging.no

Verdens-
nyhet! 
Det første batteriet 
med Wireless  
Charging System

Real Bosch!
   »Wireless Charging System»
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FARGERIK
Treskjæring drives i tospann i Mexico. 

Mannen gir figurene form mens kvinnen 
setter farge på dem.

TEKST: TONE AGUILAR FOTO: MARCO AGUILAR

fantasi
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I landsbyen San Martín Tilcajete i den sørlige delstaten Oaxaca i 
Mexico sitter Jorge Antonio Fabian og skjærer ut noen små harer i tre 
mens kona Santa Columba Bernabe sitter bøyd over et knippe ugler 
og knelerinnsekter som får farge i hendene hennes.

De fargerike trefigurene som ekteparet lager kalles alebrijes.  
Dette var opprinnelig malte pappfigurer, men i dag assosieres de 
mest med trefigurene som lages sør i Mexico. Spesielt har befolk-
ningen i noen landsbyer, blant dem San Martín Tilcajete, funnet en 
nisje i trefigurenes fargerike fantasi. 

- Innbyggerne her er enten bønder eller treskjærere, forteller Jorge 
som er tredjegenerasjons treskjærer. 

Etter at han og kona giftet seg for fire år siden begynte de i fel-
lesskap å gi trefigurene form og farge.  

Fra drøm til virkelighet
Jorge startet riktignok å skjære trefigurer allerede som seksåring. 

- Jeg observerte hvordan faren min forvandlet trekubber til ulike 
figurer, sier han, og slik begynte jeg å eksperimentere med hvordan 
jeg kunne forme mine egne. 

Alebrijesfigurene i papp ble funnet opp av Pedro Linares på 1930-
tallet da de representerte monstre i en feberdrøm. Flere tiår senere, 
på 1980-tallet, begynte treskjærere å lage lignende figurer i tre. I 
dag er det meget sterke tradisjoner for denne typen treskjæring. 

- Som alebrijes-treskjærer følger jeg både familien og landsbyens 
tradisjoner, medgir Jorge.  

Alebrijesfigurene var i starten enten fantasifigurer uten noen til-
knytning til virkeligheten eller en blanding av ulike dyr.

- I dag har dette utviklet seg, forteller treskjæreren.  
- Vi lager mer og mer reelle dyr, men med en fri og 
dekorativ maling i sterke farger. 
I verkstedet, Alebrijes Xiadani Yalxtil, som han driver 

sammen med kona Santa, finnes blant annet okser, 
jaguarer, ugler, katter og harer. Noen tigre har en hale 
som forvandles til en slange. 

fantasi
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Kopaltreet
Verkstednavnet som betyr blomst som kom fra kopaltreet, henviser 
til hva figurene er laget av. 

- Vi bruker utelukkende kopaltre, forteller Jorge.  Dette er et tre-
slag som har hatt en viktig rolle i religiøse seremonier i århundrer i 
Mexico. Treslaget ble benyttet av indianergrupper lenge før spanjol-
enes ankomst, og blir fortsatt brukt som røkelse i kirker.

- Treets tjære har en meget karakteristisk lukt, fortsetter tre - 
s kjæreren og viser oss trekubbene han har liggende. - Men viktigst  
for oss treskjærere er det at denne tresorten er meget myk og lett  
å arbeide med når den er rå. 

Tidligere hugget treskjærerne i San Martín Tilcajete selv treet i 
nærheten av landsbyen, men siden etterspørselen var så stor, ble 
tresorten nesten utryddet. 

- I dag har vi et planteprosjekt for kopaltreet og vi i de yngre 
generasjonene har lært hvordan vi skal skjære treet slik at det vokser 
på nytt, sier Jorge. - Noe av råvarene vi bruker kan vi derfor hugge 
selv, mens en annen del må vi kjøpe.

Stor forestillingsevne
For å utnytte alt trevirke lages figurene i ulike størrelser. Og  
 formene som skjæres ut følger de krokete kurvene i greinene. 

- Når jeg ser en kubbe eller en grein, forestiller jeg meg alltid hva 
den kan ligne på og ut fra dette skjærer jeg ut ulike dyr eller andre 
figurer, forteller Jorge. 

Med en rød blyant tegner han omrisset til reven han ser før han 
hugger ut det groveste omrisset med en machete, som er et redskap 
som benyttes til å kutte gress og mindre greiner, i Mexico. 

- For å skjære ut mindre detaljer bruker jeg kjøkkenkniver, 
 fortsetter treskjæreren.

Han har to små kjøkkenkniver som han bruker. Med noen raske  
og håndfaste tak tar reven form i hendene hans. 

- Siden treet er rått, er det alfa og omega at jeg lar jeg det tørke, 
sier han. - Jeg setter det først til tørk noen dager før jeg pusser det. 
- Deretter tørker figurene fra et par dager til måneder, avhengig av 
hvor tykt treet er. 
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Hvis figurene sprekker ved tørking, tetter han igjen dette med en 
blanding av lim og fin sagflis. 

Figurene han lager kan være av et stykke tre eller satt sammen  
av flere tredeler. 

- Spesielt når det er snakk om dyr som krever et stort trestykke, 
benytter jeg, for å utnytte kopaltreet som så mye som mulig, ofte 
flere deler som jeg spikrer sammen, forklarer Jorge. - Når dette er  
tilfellet, som med denne påfuglen, bruker jeg også lim og sagflis-
blandingen for å skjule spikerne. 

For og unngå at innsekter skader treet, dynkes figurene i bensin. 
- Jeg legger dem i denne bøtten med bensin.  

Det er viktig at bensinen absorberes fullstendig. Jo større figur ene er,  
jo lengre lar jeg dem ligge. De største figurene kan ligge opp til en uke.

- Etter at de har ligget i bensin, sier vi at treet er kurert, og figur-
ene er da klare for å males, sier Jorge. 

Detaljenes mester
Malingen er det Santa som står for. 

- Selv om vi jobber i lag, har vi fullstendig frihet i de kreative pro-
sessene, poengterer hun. - Jorge legger ingen føringer på hvordan 
jeg dekorerer figurene, og jeg blander meg heller aldri i hvordan  
han utformer dem. 

Før figurene får farge, males de alle i en hvit grunnfarge.
- Når det gjelder selve dekorasjonen, forsøker jeg alltid å fremheve 

detaljene Jorge har skåret ut, fortsetter Santa. - Jeg bruker sterke  
og kontrasterende farger.

Hun maler sirlige blomsterblader på uglehodet.
- Jeg bruker blomster, punkter, streker og gamle indianersymboler 

og border, forteller hun videre.

Hun må være stødig på hånden, for mange av motivene 
 er veldig små og detaljerte. 

- Av pensler anvender jeg kun de tynneste, sier Santa.  
- Ellers bruker jeg tannpirkere, tynne plastikkpinner og annet 
 materiale jeg selv tror kan være nyttig. 

De mange små detaljene gjør at hun bruker lang tid på flere  
av figurene, som jaguaren hun så vidt har begynt å male ørsmå 
indianersymboler på.

- Det kommer til å ta meg rundt to uker på å bli ferdig med  
denne, anslår hun. 

Som en lek
Både Santa og Jorge ser på som en utfordring er hele tiden på jakt 
etter å gjøre nye ting og å utvikle seg.

- Vi streber etter å utvikle vår egen stil da det er mange her  
i landsbyen som driver med dette, sier de.

- Fordelen med at så mange i landsbyen lager alebrijes, er at folk 
kommer hit for å kjøpe figurene våre, sier Jorge. - Vi har begynt å 
selge noe via internett, men ellers er det ikke nødvendig å reise ut 
for å selge det vi lager. 

I stedet kan de dedikere seg fult og helt til å gi form og farge  
til nye skapninger, det være seg reelle dyr eller fantasi skapninger. 

- For det er det vi liker aller mest, samtykker det unge paret.  
- Det føles ikke som noen jobb, det er heller en lek som starter  
ved daggry og varer til kvelds.  Q

www.obwiik.no

TØRRE BYGG MED WiikHall Instant Arbeidstelt  

Den solide og lette aluminiumskonstruksjonen heises raskt og enkelt på plass 
med lift eller kran hvilket betyr lave riggkostnader. O.B.Wiik har alltid et stort 
utvalg Arbeidstelt tilpasset varierende behov på lager 
for umiddelbar levering.   Overdekking av eneboliger 

som rehabiliteres for vannskader.

Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon.

WiikHall Instant er en ny generasjon plasthall som dekker behovet for raske og 
fleksible overdekkingsjobber. 



EU-sertifikatet viser hvilket nivå kompetansen til den enkelte frisør 
ligger på. Hensikten er at det skal være enklere for arbeidstaker  
å vise sin kompetanse når en søker arbeid i et EU- eller  
EØS-land.

Har du et av de aktuelle svennebrevene og har tenkt å jobbe 
 utenlands en periode, er det lurt å anskaffe seg EU-sertifikatet. 
For å søke om sertifikatet går du inn på denne siden: http://mreg.
nhosp.no/scripts/cgiip.wsc/web/euc_register.html

For å få utstedt sertifikatet må det betales et behandlingsgebyr  
på kr 400,-. Mesterbrev er satt til å administrere utstedelsen av 
EU-sertifikatene.  Q

Nina Johansen og Marthe Blystad med sine EU-sertifikat.

Søk om EU-sertifikat for frisører

Nå kan du søke om EHC - European 
Hairdressing Certificate, norsk EU-
sertifikat for frisører, hvis du har svenne-
brev som frisør, svennebrev både som 
 damefrisør og herrefrisør eller svennebrev 
i kombinertfrisørfaget. Nina Johansen og 
Marthe Blystad var de to første til å  
motta det norske EU sertifikatet.

Unngå feil og ekstraarbeid - meld deg inn 
i Skattebetalerforeningen og få opp til 60 
minutter med bistand fra noen av Norges 
fremste skattejuridiske eksperter. 

Er du leder for en mindre bedrift vil det som 
regel dekke hele ditt behov for bistand. 

Tjenesten avregnes minutt for minutt , og 
har du forberedt dine spørsmål godt tar en 
typisk konsultasjon kun 5 til 10 minutter. 

Spar tid og penger med Skattehjelptele-
fonen.

Meld deg inn i Skattebetalerforeningen!  
www.skatt.no
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AltA: RSA Bil & Caravan Alta AS 78 44 36 92 ARendAl: RSA BIl Arendal 37 00 51 00 ASKeR/BÆRUM: Autovia AS  47 91 09 10 ASKeR/BÆRUM: Berg Auto 67 13 07 27 BeRGen: Autosalg 55 56 10 00
BeRGen: Oddvar Bjelde & Co AS 55 53 55 20 BOdø: Bilsalg nord AS75 56 61 50 dRAMMen: RSA BIl drammen 32 21 88 00 eGeRSUnd: Fardal Bil 51 46 10 00 evje: Autoservice evje AS 37 93 15 55 
FAGeRneS: Autohuset 61 36 04 77 FInnSneS: Abil 77 85 10 21 FRedRIKStAd: RSA BIl Fredrikstad 69 39 22 60 FøRde: Autoservice AS 57 83 38 80  GjøvIK: øyhus Motor 61 13 36 04 
GROnG: Grong Bilservice  74 33 01 00 HAMAR: din Bil 62552020 HARStAd:  Auto nord 77 00 07 80 HAUGe I dAlAne: Bil og Mekaniske AS 51 47 70 18 HAUGeSUnd: Magnus Hope 52 70 78 11 
HOlMeStRAnd: Autocenteret Fjeldstad AS33 06 67 77 HøneFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 KIRKeneS: Sør varanger Bilteknikk AS78 99 33 58 KONGSVINGER: Kongsbil  46413891 
KRIStIAnSAnd: RSA BIl Kristiansand 38 17 70 40 KvInnHeRAd: Kvinnherad Bil og teknikk AS 53 48 46 50 lAKSelv: lakselv Motor AS 78 46 47 77 lARvIK: larvik Motor 33 14 18 50 
leKneS: joh vian 76 05 42 00 nARvIK: narvik Motorsenter 76960100 OddA: esso Servicesenter 53 64 13 04 OSlO: RSA BIl Oslo 23 24 20 40 OSlO: Bergheim Auto-Salg 22 57 65 00(Kun varebil)
PORSGRUnn: e18 trucksenter (varebil) 40 43 62 44 ROMeRIKe: RSA BIl Romerike 64 83 12 00 SAndneS: RSA BIl Forus  51 96 49 00 SARPSBORG: RSA BIl Sarpsborg  69 13 68 70 
SeljORd laustad bil 35064100 SKI: RSA BIl Ski 64 87 88 80 SKIen: telemark Bil 35 59 91 90 SORtlAnd: vesterålen Bil AS 76 11 07 00 SPydeBeRG: essen Bil AS 69 83 34 80 
StAtHelle: Myrlands Auto 35 96 86 00 SteInKjeR: Bragstad Bil 74 16 28 88 StjøRdAl��.ULVWR˷HUVHQ�%LO�$6������������StORd: Heiane Bil 53 40 23 00 6�5˿$8'1('$/: vigeland Bil 38 25 66 62 
tROMSø: nilsen Bil AS 77 60 84 20 tROndHeIM: Bilmax trondheim72 88 20 00 tynSet Holmen motorservice 62480980 tønSBeRG: tønsberg Auto AS 33 34 97 97 
vIKeRSUnd: Hæhre Auto AS 32 78 00 84 ÅleSUnd: next Car 70 17 33 50
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Bakgrunnen for kampanjen var at vi erfaringsmessig så at de tre god-
kjenningsmerkene ble misbrukt sammen. I tillegg til å kjøre en annonse- 
kampanje lagde vi en ny nettside der forbrukerne kan sjekke håndverk - 
ernes kompetanse med hensyn til de tre merkene. Dette bidrar til å 
bevisstgjøre forbrukerne om at det er viktig å sjekke kompetansen til 
de som skal utføre et arbeid for dem. Responsen fra forbrukerne 
 tilsier at vi er på rett vei. Det ser vi på antall tilbakemeldinger om 
 misbruk. Det har vært flere rapporteringer nå etter at kampanjen ble 
lansert, forteller informasjonsansvarlig Roger Nyborg i Mesterbrev. 

Han legger ikke skjul på at lanseringen har bydd på noen ut - 
fordringer. 

- Det vi har sett er at mange har endret firmanavn i Brønnøysund-
registrene og markedsfører seg med det nye navnet. Det er bare ett 
skår i denne gleden over nytt firmanavn: Mange har dessverre glemt 
å oppdatere oss på disse endringene og dermed kommer ikke det 
nye firmanavnet opp når kundene søker etter det nye firmanavnet. 
Per i dag har vi ingen automatikk i at endringer som gjøres i Brønnøy - 
sundregistrene også tilkommer oss i mesterregisteret. Det er derfor 
svært viktig at mesterne til enhver tid har riktig firmatilknytning. Hvis 
ikke, kan kundene oppleve at bedriften ikke finnes på kompetanse-
sjekk.no, sier Nyborg. Q

Kompetansesjekk.no  
bevisstgjør forbrukernes valg av håndverkere

I september lanserte Mesterbrev, Direktoratet for byggkvalitet og Fagrådet for  
Våtrom nettsiden kompetansesjekk.no. Annonsekampanjen som startet samtidig 
 rettet seg mot forbrukermarkedet og er et ledd i å bevisstgjøre forbrukerne om at  
det skal lønne seg å velge fagkompetanse når en skal velge håndverkere. 

Modell med 1 logo:
14 karat gull (585/1000) med
mestermerket i gull og blå emalje.

Modell med 2 logoer:
14 karat gull (585/1000) med 2
mestermerker i gull og blå emalje.
Midtfeltet håndgraveres med  
Mesterens initialer.

Ringen blir gravert innvendig med
ditt mesternummer og levert i gaveeske.
Kun registrerte mestere har tillatelse
til å bære ringen.

Service og eventuelle forandringer i
størrelse utføres av vårt firma.

Mesterringen

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og 
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitets-
produkter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.

Modell med 1 logo kr 2 780,-
Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 4 780,-
Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

brith@espeland.no
www.espeland.no
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RadonSafe
Til avtalt tid - uansett vær! 

NORSKPRODUSERT FOR NORSKE FORHOLD
Tlf 08241 www.protan.no



Mesterbrevutdelinger høsten 2014

21 ny tømrermestere
23. oktober var det duket for mesterbrevutdeling for tømrere  
i Oslo. I alt 21 nye tømrermestere fikk sine mesterbrevutdelt  
i en høytidelig seremoni i Laugsalen til Oslo Håndverk og Industri- 
forening. Denne gangen ble mesterbrevene delt ut av nemnds-
medlem Benedikte Sterner.

Nye rørleggere
13 nye rørleggermestere fikk 

overrakt sitt mesterbrev i Oslo 
rørleggerlaug 16. oktober i år. 

Nemndsleder Oddbjørg A. 
Starrfelt stod denne gangen 
for overrekkelsen av mester-

brevene. Ordfører Fabian 
Stang var, som tidligere år, 
også tilstede og talte til de 

nye mesterne. 

Nye mestere i Kristiansand
I år som i fjor arrangerte Kristiansand Håndverkerforening egen 
mesterbrevutdeling. Tilstede var foran fra venstre ordfører Arvid 
Grundekjøn, blomsterdekoratør Helene Elisabeth Soteland, kokke-
mester Silje Merethe Fosnes, gullsmedmester Anne Hodne, styre-
medlem Vidar Serigstad. Bak fra venstre styreleder Stein Skaar, 
tømrermester Loyd Jensen, tømrermester Erik Gitmark og seremo-
nimester Sigmund Hagen. 

Det har blitt en tradisjon med 
mesterbrevutdelinger på høsten.  
I år som i fjor var det en felles 
mesterbrevutdeling for ulike 
 mindre fag i Oslo og Akershus,  
i regi av Oslo Håndverk og 
Industriforening. I alt var det  
9 nye mestere innen fagene,  baker, 
kokk, kjole- og draktsyer, murer, 
feier og damefrisør som fikk sitt 
mesterbrev utdelt av  daglig leder i 
mesterbrev, Hilde Brodahl. Tilstede 
for å feire de nye mesterne var 
både varaordfører i Oslo, Libe 
Rieber Moen,  og fylkesvarordfører i 
Akershus Lars Salvesen.
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Pilar er en av regionens ledende 
 stillasentreprenører. Akkurat nå er vi inne i en 
spennende fase med sterkt vekst og mange 
nye kunder. Selskapet er en videreføring av 

Bergen Stillasutleie og BS Utleie Stavanger AS. 
 I 2011 endret vi navn og profil på selskapet. 

Vi tok med oss alt det gode: Erfaring, tung 
fagkompetanse og et solid trykk på HMS og 

sikkerhet. Det virket, og vi har fått en styrket 
posisjon i markedet.

TAKK FOR TILLITEN!
Høyt oppe – på trygg grunn
Med solid erfaring, prioritering av sikkerhet og klart blikk for kundens behov har vi 
allerede vunnet mye tillit. Ofte blir verdier fine ord på en vegg eller på papiret – og 
bare det. Vi i Pilar har bestemt oss for at vi skal leve slik. Det forplikter, ikke minst 
overfor våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Da er det hyggelig å stadig  
få tilbakemeldinger som viser at verdiene våre settes pris på.
 
Vi takker våre kunder og samarbeidspartnere for tilliten. Vi gleder oss til veien  
videre. Ta kontakt, så finner vi sammen frem til en løsning som er skreddersydd  
ditt behov.

PILAR BERGEN STILLAS
Storbotn 114
5106 Øvre Ervik

tlf: 55 19 79 79
post@pilar.no
www.pilar.no

PILAR STAVANGER STILLAS
Snekkerveien 22
4321 Sandnes
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En ung mann på 19 år, som har avlagt svenneprøve og mottatt sitt 
svennebrev, ble fast ansatt som svenn i samme bedrift som han  
har vært lærling. 

   Svennen ble skadet etter å ha kjørt av veien med bilen sin  
en torsdag ettermiddag tre uker senere. Han var ikke påvirket av 
alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, og farten var 
lavere enn gjeldende fartsgrense på stedet. Ingen andre bilister var 
involvert i ulykken, og det ble før øvrig bare skader på bilen han 
selv kjørte. Noen dager tidligere hadde han kjøpt en brukt  Volks-
wagen Golf i god stand. Det var også avtalt tidspunkt for opp-
kjøring til førerprøven. Den nevnte torsdagen hadde han kjørt bilen 
for å besøke broren sin, og på hjemturen skjedde ulykken. Ved 
legebesøket samme kveld ble det konstatert et ukomplisert 
 beinbrudd i høyre arm, og han ble sykmeldt for flere uker.

Konsekvenser for svennen og arbeidssituasjonen
På grunn av den ulovlige bilkjøringen har svennen fått en sperrefrist 
på seks måneder før han kan få førerkort, og fristen løper fra 
kjøringen fant sted, jf. vegtrafikkloven § 24 a første ledd. Det frem-
går videre at sperrefristen utvides til ett år dersom det hadde blitt 
voldt «større skade» ved kjøringen.  Vegtrafikklovens alminnelige 
straffebestemmelser er regulert i § 31, og vedkommende er blitt 
bøtelagt for den ulovlige bilkjøringen.

Den unge svennen gruet seg til møtet med mesteren dagen etter 
at ulykken skjedde. Som daglig leder likte mesteren naturlig nok 
denne situasjonen dårlig. Han er ellers meget godt fornøyd med 
medarbeideren, for han er både faglig dyktig og godt likt av alle i 
bedriften. Det var en forutsetning for ansettelsen som svenn at han 
skulle skaffe seg førerkort så snart som mulig. Grunnen til det er at 
han i utgangspunktet er avhengig av å kjøre bil i  forbindelse med 
ulike arbeidsoppdrag.

Mesteren konkluderte likevel med at det finnes praktiske løsninger 
på den aktuelle utfordringen frem til svennen tar førerkort. 

Betaling av sykepenger
Daglig leder mente at bedriften ikke var forpliktet til å utbetale syke- 
penger under disse omstendigheter. Svennen tok derfor kontakt 
med Nav etter møtet med arbeidsgiveren. Navs mening var at 
 svennen hadde krav på sykepenger. Da arbeidsgiveren ikke betalte 
sykepengene som han var forpliktet til å yte i arbeidsgiverperioden, 
utbetalte NAV pengene. Beløpet som er utbetalt, har NAV krevd til-
bake fra arbeidsgiveren, jf. folketrygdloven § 8-22 første ledd.

Sykepenger skal betales til den som er arbeidsufør på grunn av 
en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, 

heter det i lovens § 8-4 første ledd. Arbeidsgiveren skal betale 
sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeids - 
giver perioden), jf. § 8-19 første ledd. 

   En arbeidstaker har krav på sykepenger selv om sykdommen 
eller skaden skyldes vedkommendes uaktsomhet eller er selv-
forskyldt. Denne lovforståelsen har Ankenemnda for sykepenger  
i arbeidsgiverperioden lagt til grunn i flere saker. 

  Konklusjonen blir derfor at bedriften var forpliktet til å betale 
sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Permisjon for nødvendig tilsyn med sykt barn
En kvinnelig kontormedarbeider måtte i begynnelsen av oktober  
ha tre dager fri for å ta seg av datteren på fem år som var syk.  
Hun har hatt slik permisjon fire ganger tidligere dette året, til 
sammen 10 dager. Etter at ektemannen døde som følge av uhel-
bredelig sykdom i fjor høst, har hun vært alene om omsorgen for 
datteren. På grunn av aleneomsorgen har hun etter arbeidsmiljøloven  
§ 12-9(5) rett til permisjon inntil 20 dager hvert kalenderår for 
 nødvendig tilsyn når barnet er sykt. 

  På lønningsdagen ca. to uker etter det siste fraværet oppdaget 
hun at hun ikke hadde mottatt penger for de tre fraværsdagene. 
Hun tok derfor opp dette forholdet med daglig leder. I samtalen 
mente han at bedriften kun var forpliktet til å betale omsorgs-
penger for de første 10 dagene ved slikt fravær i kalenderåret. 

Betaling av omsorgspenger ut over 10 stønadsdager
Det er, som allerede nevnt, arbeidsmiljøloven § 12-9 som inneholder 
bestemmelser om rett til permisjon ved barns sykdom, og denne 
retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

   Antall dager med omsorgspenger er regulert i folketrygdloven  
§ 9-6, og ifølge paragrafens første ledd skal det betales slike 
penger i opptil 20 stønadsdager hvert kalenderår når arbeids-
takeren er alene om omsorgen.

   Regler om omsorgspenger fra arbeidsgiveren finnes i lovens  
§ 9-8, og i tredje ledd heter det: «Når en arbeidsgiver har betalt 
omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i et 
kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for 
det antall stønadsdager som overstiger 10.» 

  Det er altså fastsatt i loven at det er arbeidsgiveren som skal 
betale disse pengene ut over 10 dager i kalenderåret ved arbeids-
takerens fravær pga. sykt barn. 

   Dette innebærer med andre ord at det er bedriften som må 
betale omsorgspenger for de tre nevnte fraværsdagene. Deretter 
kan bedriften kreve å få pengene refundert fra NAV.  Q

Juridiske problemstillinger I denne spalten tar juristen opp spørsmål som ofte reiser seg når man leder 
en håndverks bedrift. Har du problemer i din bedrift, kan det hende du vil finne 
svaret her. Du kan tipse juristen ved å sende epost til post@mesterbrev.no

Skadet som følge av ulovlig bilkjøring, 
og om omsorgspenger pga. sykt barn

TEMA:

Det redegjøres for en sak om en ungdom som er ansatt i en håndverks-
bedrift, og som ble skadet i en bilulykke etter kjøring uten å ha førerkort. 
For øvrig behandles spørsmål om betaling av omsorgspenger ut over  
10 stønadsdager ved permisjon for nødvendig tilsyn med sykt barn.

Odd Bjørnås er bl.a. utdannet jurist.  
Han har tidligere vært ansatt i private 
bedrifter, statlig virksomhet og arbeids-
giverorganisasjonene N.A.F. og NHO.



Mobilselskapet for smarte bedrifter

Vi har satt ned prisene!

Fri taletid
 Fri SMS/MMS

5 GB

1800 minutter
1000 SMS/MMS

1 GB

300 minutter
500 SMS/MMS

300 MB

Fremdeles ingen binding
stid,

     fri som fuglen!

Mest for  
pengene!

299,-md

FRI

Den  
populære!

199,-md

MEDIUM

Billigst
129,-md
MINI

dipper.no • 06020

HVOR MYE SPARER DIN BEDRIFT VED Å BYTTE TIL DIPPER?
Håvard sitter klar til å gjøre gratis fakturavurdering. 
Ring ham på 461 711 17 eller send e-post til havard@dipper.no
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Tidligere var det noen få utvalgte som var  
så heldige å få kringkastet sine ytringer i 
mediene. De tradisjonelle medienes «port-
voktere», ledet av sine redaktører, bestemte 
hvem som kom på trykk og hvem som ble 
refusert i debattspaltene. Portvokterne 
finnes fortsatt. Men gjennom nye medier  
gis vi bedre ytringsmuligheter.

Redaktøransvar 
Når vi oppretter profiler på Facebook, Insta- 
gram, Twitter og blogger blir vi i noen grad 
våre egne journalister og redaktører. Vi har 
ingen redaktørplakat, eller Vær varsom-plakat 
å forholde oss til slik de tradisjonelle mediene 
har. Ei heller finnes det noe Pressens Faglige 
Utvalg. Dette betyr at det ikke er noe over-
ordnet, etisk, sosialt medie organ ut over  
norske lover, som kan være en slags veiviser 
for hvordan vi skal fremstå i sosiale medier. 
Dermed følger et personlig redaktøransvar,  
for hva vi selv legger ut av informasjon til våre 
venner og lesere, enten informasjonen 
kommer i form av tekst, bilder eller videoer.

Å ytre seg til sin ektefelle i stua  hjemme, 
er noe annet enn å ytre seg til 300 venner 

på Facebook eller 1 000 lesere på bloggen. 
Ytringen får en mer offentlig karakter. Det 
innebærer at vi av og til bør stoppe opp og 
tenke. Hva slags ytringer vil jeg stå for? 
Redaktøransvaret i sosiale medier handler 
om at vi er bevisst at den informasjonen vi 
offentliggjør, er noe vi står inne for og som 
er verdt å offentliggjøre, før vi trykker på 
«publiser»-knappen. 

God kultur
Redaktøransvaret handler i tillegg om det 
ansvaret vi har for andres ytringer på våre 
profiler. For gjennom våre egne medie-
profiler får vi også et ansvar for å bidra  
til å skape ytringskulturer som er gode.  
Frie og mangfoldige ordskifter på nye 
 medieplattformer er en av de beste måtene 
vi kan styrke ytringsfriheten på i vårt 
moderne samfunn. Stor takhøyde er et 
demokratisk gode. Men det betyr ikke at vi 
skal fjerne taket. Tvert i mot er det å trekke 
opp noen grenser for hvordan man vil ha  
det på egen kanal, avgjørende for om man 
klarer å skape et ytringsrom som folk  
trives i. 

Forankring
Har vi først definert noen grenser for hvordan 
vi vil ha det, så er neste skritt å realisere 
det. Handling må følge ord og vilje. Mange 
virksomheter har i dag lagt ut en liten 
 «rettesnor» for hvordan man vil ha det i sine 
profiler. Og på nettsider ser vi små råd og 
tips til hvordan publiseringen i sosiale 
medier bør foregå. Dette er å vise at man  
vil ta redaktøransvaret sitt på alvor. 

Men det holder ikke å bare vise, man må 
også gjøre. Det kan bety å be folk begrunne 
synspunkt i kommentarfeltet. Det kan inne-
bære å gi et gult kort av og til. Eller i ytterste 
konsekvens, å slette enkelte innlegg som går 
over den streken man har trukket opp. Den 
vikt igste forankringen og bevisstgjøringen er 
imidlertid ikke alltid den som står skrevet et 
eller annet sted. Nei, den viktigste forankringen 
foregår oftest oppi hver enkelts hode. Bruker vi 
det hodet vi har fått utdelt, så går det som 
regel bra.  To ord på «Redaktørplakaten» i sosi-
ale medier er derfor ofte nok: Bruk hodet! Q

Bruk hodet i sosiale medier
Bruk av sosiale medier åpner mange muligheter. Men 
nye kanaler og endrede kommunikasjonsformer inne-
bærer også betydelige utfordringer. Hvem er jeg i sosiale 
medier? Privatperson, profesjonell person eller noe midt 
imellom? Sjekker jeg om informasjonen er pålitelig før 
jeg videresender? Og hva om mine spontane ytringer 
kjapt blir videresendt av andre? Det kan være fort gjort 
å trå eller taste feil, med store konsekvenser både for 
deg selv og andre som berøres. 

Cecilie Staude er høyskolelektor ved 
Handelshøyskolen BI, skribent og 
foredragsholder og brenner for  
sosiale medier og kommunikasjon. 
Sammen med statsviter Svein Tore 
Marthinsen har hun skrevet boka 
«Sosial kommunikasjon». Cecilie blog-
ger på:http://ceciliestaude.no/ og 
http://sosialkommunikasjon.no/

AV CECILIE STAUDE

Kjenner du fagbladet 
Byggmesteren?  
Kontakt oss og få siste utgave gratis. 
Bruk e-post: aah@byggmesteren.as eller tlf: 23 08 75 78
Eller bli oppdatert på hva som skjer i byggebransjen 
for kun kr 390,-  
(10 utgaver, ordinært kr 570)

BYGGMESTEREN
F A G T I D S S K R I F T  F O R  B Y G G E B R A N S J E N    U T G .  0 6 1 4    W W W . B Y G G M E S T E R E N . A S

Ny fart i 
forbundet

Imponerende 
papirløs 
bygge-

plass

– Frykter 
store 
aktører

Tømrere 
med englers 
tålmodighet

BYGGMESTEREN
F A G T I D S S K R I F T  F O R  B Y G G E B R A N S J E N    U T G .  0 7 1 4    W W W . B Y G G M E S T E R E N . A S

”Jeg er spesielt fornøyd med vekten og  

balansen. For oss som bruker pistol hele dagen er dette  

spesielt viktig. I tillegg har pistolen gummierte håndtak,  

noe som gjør grepet bedre, selv på regnværsdager.  

Det føles tryggere!”

TØMRER ALEXANDER HAGEN FRA SKI

Arbeidskriminalitet: 

Politiet famler 
litt i blinde

byggmester 
for VM-gull

byggmester 
Takker

SMÅ BATTERI-
DREVNE 
SIRKEL-
SAGER

SMÅ BATTERI-
TEMA: BATTERIVERKTØY

www.byggmesteren.as



Nissan Working Star Edition er en serie med proffverktøy for deg som 
har bilen som en viktig del av arbeidshverdagen. Uansett størrelse på 
behovet, har vi en bil for deg. 

PROFFVERKTØY
NISSAN WORKING STAR EDITION

NISSAN NAVARA 
WORKING STAR EDITION 
• 144 hk, 350 Nm, 4x4
• Differensialsperre
• Cruise control
• Stigtrinn

 

Fra  236 700 kr  eks. mva.

NISSAN NV400
WORKING STAR EDITION 
• Førermiljø med plass til alt
• Varerom fra 8 - 17 m3

• Lastelengde opptil 4,4 m
• Motorer fra 110 - 165 hk 

 

Fra 268 300 kr  eks. mva.

Alle Working Star Edition modellene kommer med standardutstyr som ESP, airbag for både fører 
og passasjer, aircondition, sentrallås, elektriske vinduer og sidespeil og radio/CD med Bluetooth.

Bli bedre kjent med Working Star-modellene på nissan.no

Prisene gjelder til 31.12.2014. Leveringsomkostninger kan tilkomme. Det tas forbehold om feil eller mangler i annonsen.

NISSAN NV200
WORKING STAR EDITION 
• Klassens største 
  varerom på 4,2 m3.
• 110 hk
• Ryggekamera
• Regnsensor 

Fra 145 500 kr  eks. mva.

598025_NISSAN_LCV_Q3_Print_NOR_210x280.indd   1 11/7/14   10:23 AM
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Skattegrep du kan gjøre før nyttår

Innlegg fra Skattebetalerforeningen

Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv
Dersom du har netto formue som overstiger fribeløpet  
(enslige: 1 mill./ektefeller: 2 mill.) kan du redusere formuesskatten 
ved å gi barna forskudd på arv. Arveavgiften ble fjernet fra og med 
2014, hvilket betyr at det ikke skal betales arveavgift uansett hvor 
stort forskudd som gis.  

Om man gjør dette for å spare formuesskatt, er det imidlertid 
viktig å huske at barna må være 17 år gamle. Hvis ikke lignes de 
 uansett sammen med foreldrene. Du må også være oppmerksom  
på at dersom barnet studerer og har en høy netto formue blir 
 stipendandelen redusert. 

Realiser tap på aksjer eller fond
Har du aksjer som har sunket i verdi kan det være lurt å selge før 
nyttår. For å kunne kreve fradrag må imidlertid tapet være reelt. 
Dersom du selger en aksjepost med tap, og umiddelbart etter salget 
kjøper samme antall aksjer i samme selskap til tilnærmet samme 
pris, vil skattemyndighetene kunne foreta en gjennomskjæring  
og nekte deg fradrag. 

Utsett utbetalinger til 2015
Hvis du i 2014 passerer grensene for toppskatt på henholdsvis 
527.400 kroner og 857.300 kroner og forventer lavere inntekt i 2015, 
kan det lønne seg å forskyve utbetalingstidspunktet til over nyttår.

Dette kan være aktuelt hvis du har bonus, provisjoner eller over-
tidsgodtgjørelse til gode.

Kjøp av private tjenester
Du kan i 2014 betale privatpersoner inntil 6.000 kroner skattefritt 
for mindre tjenester i tilknytning til ditt hjem eller din fritidsbolig. 
Har du for eksempel avtalt med naboen at han skal skifte ut 
 kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet  
i år. 

Vær imidlertid oppmerksom på at ordningen ikke gjelder hvis den 
som utfører jobben er næringsdrivende. 

Investering i fast eiendom
Fast eiendom er fortsatt favorisert skattemessig. Dette gjelder både 
med hensyn til beskatning av inntekt og formue. Har du oppsparte 
midler kan det derfor være smart å investere i fast eiendom. Normalt 
vil dette redusere formueskatten betydelig (avgjørende tidspunkt er 
31. desember hvert år). Videre vil en slik investering normalt gi 
høyere avkastning i form av leieinntekter og verdistigning.

Ved investering i fast eiendom, kan det være fornuftig å søke 
bistand i forhold til de skattemessige sidene før handelen gjennom-
føres.

Kjøp av driftsmidler – avskrivning
Er du næringsdrivende skal driftsmidler (maskiner, datautstyr, møbler 
osv.) med kostpris over 15.000 kroner avskrives – uansett når i året 
driftsmidlene anskaffes.

Skaff en jobb på si
Næringsdrivende har ikke minstefradrag. Det har vanlige lønnsmottak - 
ere. Det kan være svært lønnsomt for næringsdrivende å ha en liten 
lønnsinntekt.  

Til slutt, rådet for 2015: Pensjonssparing
Selvstendig næringsdrivende, frilansere og ansatte i eget aksjesel-
skap/NUF kan spare til egen pensjon. Har du inntekt over 7,1 G  
(cirka 627.400 kroner) kan dette være svært gunstig. 

Her trenger du imidlertid ikke å foreta deg noe før nyttår. Du får 
nemlig fradrag for 2014 så lenge premien er betalt før 31. mars 2015. 
Har du høy inntekt, for eksempel 950.000 kroner, og full marginal-
skatt (50,4 prosent), kan du spare inntil 34.465 kroner. Et fradrag på 
34.465 kroner tilsier 17.370 kroner i spart skatt.  Q

Vi nærmer oss slutten av 2014, men det er fortsatt tid til å ta noen grep for å spare noen kroner i skatt, 
både privat og for bedriften. Her følger noen konkrete tips til hva du kan gjøre for å redusere skatten før 
nyttår – dersom du er i posisjon til å benytte dette.

AV STIG FLESLAND, REDAKTØR I SKATTEBETALERFORENINGEN



NYE OPEL VIVARO

KLASSENS LAVESTE FORBRUK.
Vi har gleden av å presentere nye Opel Vivaro med klassens laveste forbruk på  

kun 0,59 l/mil og lavest CO2 utslipp. Nye Opel Vivaro har i tillegg mer kraft,  

mer lasteplass, betydelig mer utstyr inkludert i prisen, 2 års serviceintervall,  

en utvidet Norgesgaranti på 5 år/200.000 km, moderne førerassistansesystemer  

og et mobilt kontor som gjør arbeidsdagen din i nye Opel Vivaro mer behagelig. 

Ta kontakt med din Opel-forhandler for prøvekjøring og mer informasjon.  
Mer Opel – mer Premium.

246.679
Nye Opel Vivaro  

uten mva fra kr:

Ga
ra

nti 5
 år/200.000 km

Serviceintervall 2 år/40.0
00

 k
mNYHET!

opel.no  
CO2 utslipp 155 g/km. Forbruk 0,59 l/mil. Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt og lev.  

omkost. Oslo inkludert i prisen. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.



Innlegg fra Forbrukerrådet

Regiondirektør 
Pia Kleppe Marken

Montering av kundens 
egeninnkjøpte deler

I håndverkertjenesteloven har man en plikt til å fraråde kunden 
 utføringen av et arbeid man ikke mener vil være til rimelig nytte.  
Hvis kunden vil ha montert noe som for eksempel ikke er av en 
 kvalitet som vil gjøre at det varer eller virker særlig lenge, skal man 
fraråde dette. Hvis kunden likevel ønsker arbeidet utført anbefaler  
vi på det sterkeste at du dokumenterer at du har frarådet det. Det 
kan du gjøre ved å skrive et punkt om det i avtalen eller føre på 
 fakturaen at man har utført arbeid på tross av at man har frarådet 
dette grunnet delenes kvalitet.

 I slike tilfeller vil du som håndverker ikke være erstatningspliktig 
for skader med mindre de skyldes utførelsen av din jobb. Om et 
blandebatteri sprekker og forårsaker vannskade i hele underetasjen 
er det selgeren av blandebatteriet som vil ha erstatningsansvaret og 
ikke du, med mindre du har montert det feil.  Q

 

Fra tid til annen får Forbrukerrådet klager fra folk som har blitt avvist av en håndverker når de har bedt ved- 
kommende om å montere noe som de har kjøpt selv fra et annet firma. Ofte er argumentasjonen til håndverkeren  
at han ikke ønsker å sitte med erstatningsansvaret hvis utstyret han monterer forårsaker ødeleggelser.

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50

Gangtunnel
Modulbasert med fleksibel løsning. U!ørelse
med 3 stk veggpaneler på hver sidevegg. Ene
vegg halvhøy, andre vegg full høyde.

BNS Container designer, utvikler og leverer ulike 
containerløsninger for bygg og anleggsindustrien.

Foto: CF W
esenberg/Kolonihaven.no



Ring 404 04 347 for nærmere informasjon. www.stillasgruppen.com

Vi leverer etter ditt behov.

02-2014

Norskprodusert aluminiumstillas 

Til alle formål

Ring meg,
404 04 347!



Mesterens navn:  

Fag: 

Mesterbrev nr.: Tildelt dato: 

Navn/firma: 

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: Mob.: 

Jeg bestiller  stk 
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SKAP TILLIT VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et eksklusivt produkt 
som gjør mesterbrevet ditt til et blikkfang og signaliserer

 kvalitet overfor kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et meget eksklusivt produkt som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og 
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

*EKOYRRWOET�KMV�XV]KKLIX

PRISEN ER EKS. MVA OG PORTO.
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV

Svarsending 2241
0091  Oslo

Mesterbrev

Ad r e ss eend r i n g

NY ADRESSE:

GAMMEL ADRESSE:

navn:

adresse:

postnr:            sted:

telefon:

mesternr:

Adresse:

Telefon:

Postnr:           sted:

epost:

mesterregisteret.no

�

Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE fra Kraftex - På hjemmesiden www.kraftex.no kan du se deres 
nye brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe 
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

KRAFTEX

1599 MOSS

'0�WLO�0HVWHUQ�LQGG���� ����������������

Solgaard Skog 150



DET ENESTE 
DU MÅ FYLLE 
ER KAFFE 

DEN HELT NYE 
100% ELEKTRISKE
NISSAN e-NV200

NISSAN e-NV200 
FRA  209 900 KR

Finn ut mer på nissan.no/e-nv200.

4,2 m3 varerom • Lav innlastingshøyde • Plass til to europaller
• Carwings styrt fra Smartphone app • Automatgir • Inntil 100 kg 
taklast • Hurtiglading på 30 min • Inntil 170 km rekkevidde 
• Svært lave driftskostnader

Elbil-fordeler: • 50% firmabilbeskatning • Ingen 
bomavgifter • Gratis parkering på kommunale plasser m.m.

598023_eNV200_NOR_Print_210x280.indd   1 11/6/14   3:35 PM



FYLL OPP 
ORDREBOKA

FYLL OPP 
ORDREBOKA

Mittanbud.no samarbeider med 
Mesterbrev for å kvalitetssikre 
bruken av mestermerket og tittel!

VI VET AT KVALITET ER VIKTIG! 
'HUIRU�IUHPKHYHU�YL�PHVWHUEHGULIWHQH��RJ�ÓQVNHU�ƮHUH�EHGULIWHU�PHG�

mesterbrev velkommen i tjenesten! Ta kontakt med oss i dag!

Send SMS med 
MESTER til 2210 
og vi ringer deg!

Send oss en epost
info@mittanbud.no

Ring oss på telefon
22 00 09 30

Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO


