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kommenterer
ikke
hundesaken
YTRE ENEBAKK: Etter at
dom i saken mellom hundeeier
Pål Knappen Bye og Justis og
Politidirektoratet ble klar har
Enebakk Avis forsøkt å få en
kommentar fra regjeringsadvokaten, og blant annet spurt
om saksgangen.
Til dette opplyser politidirektoratet at de hverken
kommenterer dommen eller
forvaltningssaken før dommen
er rettskraftig.

Etterlyser
frimerkesamlere
ENEBAKK: Nylig var Inge
Hansen fra Ytre innom
redaksjonen. Han er en blant
annet en ivrig frimerkesamler.
Men han savner noen å dele
hobbyen sin med.
Derfor lurer han på om det
finnes flere frimerkesamlere i
Enebakk som kan være
interessert i å møte ham.
Dersom du er en frimerkesamler, kan du kontakte Inge på
924 59 948.

vil ha ballbinge
til hauglia
FLATEBY: Kommunen har
søkt om spillemidler for å
bygge ballbinge på Hauglia
skole.
Kostnadene for ballbingen
ligger på 490.000 kroner, og
det er søkt om 239.000
kroner i spillemidler.
Dugnad skal utføres til en
verdi av 184.000 kroner, og
foreldrerådets arbeidsutvalg
på skolen har gitt en gave til
ballbingen på 65.000 kroner.
Ballbingen skal etter planen
bygges på den tidligere
grusbanen på skolen. Hauglia
skole har ca. 250 barn fra 1.-4.
klasse.
Håpet er at byggearbeidene
kan starte i august, og at
ballbingen står ferdig i juni
neste år.

byGGEr GiGantisk: Bygningen på nærmere 5.000 kvadratmeter på den 40 mål store tomten skal bli Ramirents hovedlager for
Østlandsområdet og stå innflytningsklart siste kvartal 2016. Langside bak bygget er vendt mot sør og fv. 155 passerer i nedre venstre kant.
tEGninGEr: niEls torp as arkitEktEr

Ramirent etablerer navet for Østlandslager i Enebakk

ramirent til Gran
GRAN: Industriområdet på Gran kan ønske
sin til nå største bedrift velkommen.
Gro ArneberG Thoresen

gro.arneberg.thoresen@enebakkavis.no
452 77 727

Når Ramirent innen utgangen
av 2016 vil være på plass på
Gran vil det være det selskapet
med desidert størst omsetning
som etablerer seg i Enebakk.

storsatsing
Ramirent er finskeid og har flere avdelinger i Skandinavia.
Bare i Norge omsatte Ramirent i
2013 for 1,2 milliarder kroner.
– Dette er første gang vi i Ramirent bygger en logistikkmaskin av denne størrelsen og det
er første gang vi kjøper og eier
eiendom selv. Til nå har vi leid.
Dette er spennende for oss, og
det blir også spennende å være
med på å utvikle et fortsatt ganske nytt industriområde, sier
Fredrik Brandal, direktør for
Fleet, Sourcing og SCM i Ramirent Norge.

Flytteprosess
Ramirent skal sentralisere fem

av sine avdelinger i Enebakk:
Modulavdelingen i Porsgrund,
elektroavdelingen på Skui (Bærum), varme- og heis/klarteravdelingen på Hvam, Oslo og moduler på Rygge.
– Dette blir en stor effektivisering av logistikk- og verksteddriften,
– Hvorfor ble det Enebakk?
– Vi så på tomter på steder fra
Hønefoss til Gardermoen og
Enebakk. En i selskapet vurderte tomtene og ut fra beliggenhet og tomten vi fikk her så ble
det Enebakk. Vi synes dette er
en sentral plassering både mot
Oslo og mot Østlandsområdet,
sier Brandal.

23.000 maskiner
Ramirent har kjøpt fire tomter
av eiendomsselskapet Enebakk
Næringspark. Til sammen er
tomten på 40 mål.
Her skal selskapet samle stillas, kraner og heiser, byggelektro, moduler, og mye mer som
de leier ut til byggeprosjekter
over hele Østlandet. Tilsammen 23.000 maskiner.
– Nå kan vi ta en større rolle i
logistikken av maskiner og utstyr til store prosjekter, da vi tilbyr totalleveranser med kom-

ramirEnt voksEr - i EnEbakk: Fredrik Brandal Ramirent
ser frem til å bygge nytt og moderne på Gran.
petanse og det beste utstyret på
markedet i dag, har Brandal uttalt i en pressemelding i forbindelse med flyttingen.
Den 40 mål store tomten muliggjør effektiv logistikk på
tomten, også for innkommende og utgående transport og et
topp moderne nybygg skal
huse både kontorer og vedlikeholdshaller.

arbeidsplasser
– Betyr dette også nye arbeidsplasser?
– Vi vil ha med oss mange av
våre ansatte, men denne sentraliseringen vil også gi åpning
for nyansettelser.

– Så enebakkinger bør følge
med?
–Ja, det vil bli mulige nyansettelser både innenfor fagmiljøene og innenfor logistikk.
I løpet av april/mai håper
Brandal de kan stikke spaden i
jorden på Gran.

Fakta
■ Ramirent bygger

spesialdesignet og moderne
HUB for lager, verksted og
logistikk i Enebakk.

■ Blir et nav for Ramirent, som

skreddersyr maskinløsninger
og maskinflåter til ulike
byggeprosjekter.

i mål med veier, vann og avløp
GRAN: – At Ramirent
velger Enebakk Næringspark er vi stolte av, sier
Lars Richard Bjertnæs.
kArin hAnsTensen

karin.hanstensen@oblad.no

Lars Richard Bjertnæs i Enebakk Næringspark er veldig fornøyd med at Ramirent velger
Enebakk som sin nye lokasjon.

Flyttet fjell
– Nå har vi holdt på med grunnarbeidene her siden april, og nå
er vi ferdig hvert øyeblikk, sier
han.
Hele området er blitt flatt ved
å flytte 27.000 kubikk fjell, det
er lagt ned vann og avløp og
lagt opp til strøm. I tillegg er det
anlagt veier i området.

i mål
– Det er KE Entreprenør som

har gjort det meste av jobben.
På det meste var det åtte gravemaskiner, tre dumpere og tre
borerigger her, sier Bjertnæs.
– Det har vært en stor jobb for
et lite firma som oss, sier Kjell
Erik Berger som har fire ansatte
under seg.
Bjertnæs er veldig fornøyd
med at planene for området endelig er blitt en realitet.
– Vi har eid tomten i 10–15 år.
Nå er vi endelig i mål, sier han.

ovErGa FlyFoto som nøkkEl: Et bevis på at tomtekjøpet

var i boks fra Lars Richard Bjertnæs.

