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Selger panel til
kaptein Sabeltann
Når tusenvis av gjes- tingstilbud kommende sesong:
sjørøverlandsby.
ter skal bo i en ny sjø- En18.200
kvadratmeter panel er
røverlandsby og
fraktet fra Jevnaker til Abra havn.
– For oss er dette en stor og ikke
besøke kaptein
veeldig synlig ordre, sier
Sabeltann til somme- minst
markedssjef Peter E. Lie.
ren, vil de se på tøff
Sprekt og spennende
panel fra Jevnaker.
HAUGERENGA: Dyreparken ved
Kristiansand har et nytt overnat-

Hotellgjestene vil ikke se at
panelet kommer fra Jevnaker,
selv om selgeren selvfølgelig

skulle ønske seg Bjertnæs-plaketter i hvert rom. Men Lie synes
det er gøy at treverket kommer
fra glassbygda.
– Her vil vi også få vist fryktelig
mange mennesker hva som er
mulig å gjøre med treverk, sier
markedssjefen.
Noen synes kanskje at tre er litt
traust og kjedelig. Bjertnæs Sag
vil vise at det er mulig å gjøre noe
sprekt og spennende ut av trevarene.

Lang prosess

SABELTANN: Markedssjef Peter E. Lie ved siden av kaptein
Foto: Finn Kjenner Vallgård
Sabeltann.

Forhåpentligvis vil 750 mennesker se panelet fra Hadeland
hver dag i turistsesongen.
– Hvordan fikk dere leveransen?
– Vi fikk en forespørsel gjennom en kjede på eks antall kvadratmeter panel, sier Lie.
Etter mye fram og tilbake om
priser, løsninger, fargevalg med
mer fikk Bjertnæs Sag oppdraget. Det begynte med panel til
leilighetene, og etter hvert ballet
det på seg med utforinger til vinduer og lister.

– Dette har vært en ganske lang
prosess, sier han etter blant annet tre turer til Kristiansand.

200 millioner
Hele prosjektet er i 200-millionersklassen. Lie vil ikke ut med
hvor mye oppdraget er verdt for
Bjertnæs Sag, men etter det Ringerikes Blad erfarer dreier det
seg også om millionbeløp for
Jevnaker-bedriften.
– Hva betyr dette for dere?
– Det betyr veldig mye. Vi får
vist oss fram for kunder og for
kjeden, og vi får vist at vi kan
være med på store prosjekter,
sier markedssjefen.
Allerede har folk i Setesdal begynt å kjøpe panel til hyttene
sine fra Jevnaker, salg som neppe hadde kommet i stand uten
oppdraget i sjørøverlandsbyen.
– Vi vil bruke dette for alt det
er verdt, fastslår markedssjef
Peter E. Lie.

STØVELBEIN: Rommene i landsbyen har gjennomført sjørøverFoto: Finn Kjenner Vallgård
stil. Merk støvelen som er bordbein.
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JEVNAKER SAMFUNNSHUS – TLF. 61 31 57 00
www.jevnaker.kommune.no

Kunngjøringer
Jevnakerdagene LIV & RØRE arrangeres i uke 24.

Vi er ute etter både store og små lag/foreninger, elevbedrifter, næringsliv, enkeltpersoner og andre som kan
tenke seg å ha stand/aktivitet disse dagene.
Her er det fritt fram med gode ideer! Det kan være alt fra
salgsboder, aktiviteter for barn, musikk eller danseinnslag,
idrettsoppvisninger/aktiviteter med mer.
Se våre hjemmesider for mer informasjon og skjema.
www.jevnaker.kommune.no
Frist for påmelding: 1. mars.
Pål Tr. Mannsverk
FURUPANEL:
Markedssjef
Peter E. Lie med
ftil Dyreparken.
furupanelet som
Bjertnæs Sag
har levert mange
tusen kvadratmeter
avfurupanelet
som Bjertnæs
Foto: Frode
Sag har
Johansen
levert mange tusen kvadratmeter av til Dyreparken.
Foto: Frode Johansen
pal.mannsverk@ringblad.no
- 32179518
Opptak i kommunale og private barnehager - høsten 2012
«Husk søknadsfrist for barnehageopptaket 01.03.2012»
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