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Holtålen: Formannskapet 
i Holtålen ga et enstemmig nei 
til Optimus for å gi garanti for 
lån for utvidelse av vaskeriet på 
Røros. Lånebeløpet er satt til 
3,5 million kroner for forny-
else og utvidelse av vaskevirk-
somheten. Av dette beløpet 
søkes det om 25 prosent ga-
ranti fra Holtålen kommune. 
I saksvurderingen poengteres 
det at Optimus står overfor 
en stor omstillingsfase, og har 
vært nødt til å foreta dramatis-
ke driftsendringer, blant annet 
ved nedlegging av avdelingen 
i Haltdalen. Rådmann Marius 
Jermstad mener Optimus må 
se på sin økonomiske situa-
sjon i forbindelse med omstil-
lingsfasen før de starter på nye 
prosjekter.  

Nei til Optimus

røros: Røros kirkelige fel-
lesråd har overfor kommunen 
foreslått å innføre festeavgifter 
på kirkegårdene i kommunen.

Festetiden foreslås satt til 10 
år, med en festeavgift på 400 
kroner per grav for ti år. Det 
skal være samme avgift på alle 
kirkegårdene.

Fellesrådet ber om at saken 
behandles så snart som mulig 
i kommunestyret slik at felles-
rådet kan få sent ut årets fes-
teavgifter.

Festeavgift

tynset: En kvinne ble kjørt 
til sjukehus etter en utforkjø-
ring på Tynset. Politiet fikk 
ved 12-tiden fredag melding 
om trafikkulykke på Tynset. 
En personbil hadde kjørt utfor 
vegen på fylkesveg 681 noen 
kilometer sør for Tynset. Fø-
reren, en dame i 50-årene, ble 
kjørt til Tynset sjukehus. 
I følge politiet var kvinnen let-
tere skadet og det meldes om 
glatt føre på stedet.

Til sjukehus etter 
utforkjøring

Innset: En bil krasjet i 
bergveggen på riksvei 3 ved 
Innset natt til søndag. Føre-
ren, en mann i 40-årene, kom 
fra krasjet uten personskader, 
melder adressa.no. Det skal 
ha vært svært glatt på stedet 
hvor bilen kjørte utfor vein og 
krasjet med bergveggen, ifølge 
politiet.

Krasjet inn i 
bergveggen

røros: For ei tid tilbake 
skrev Marianne og Tor Robin 
Skaug til Røros kommune 
og ba om at den øvre delen 
av Prøschveien også måtte få 
asfalt. Årsaken er at de plages 
med at grus og leire renner fra 
veien og inn på den hellebe-
lagte inngangen.

Avdelingsingeniør Arnulf 
Moseng har i et svar til MA-
rianne og Tor Robin Skaug 
forsikret at denne delen av 
Prøschveien er lagt inn i in-
vesteringsbudsjettet for 2013.

- Da er vi avhengig av om 
det bevilges nødvendige mid-
ler, skriver han i svaret.

Uvisst når det
kommer asfalt

Nå kan alvdøler som mangler 
bakst-rom hjemme komme og 
svinge kjevla på frivilligsen-
tralen.

AlVDAl: – Vi er glade for å ha 
fått til et bakst-rom her, sier dag-
lig leder May Kristin Holøien 
ved Alvdal Frivilligsentral.

Hun sier at det ikke er alle 
som har muligheten til å drive 
med bakst hjemme, og mot å be-
tale en symbolsk sum som dekker 
strømutgiftene, kan de nå bruke 
rommet på frivilligsentralen.

I et rom som tidligere ble 
brukt til veving, har de frivillige  
nå fått på plass deler av den gam-
le innredningen fra frivilligsen-
tralens kjøkken.

Unikt bakebord
Holøien forteller om gjenbruk 
over hele fjøla:
– Bakebordet er faktisk et gam-
melt skrivebord fra trygdekonto-
ret, ler hun.

Fredag benyttet hun sjansen 
til å prøve både bakebord og ste-
ketakke.

– Nå blir det sirupstynnkake, 
forteller hun.

Julemesse
Det lakker og lir mot frivilligse-
tralens tradisjonelle julemesse. I 
år finner den sted 24. november.

– Hjemmebakst er blant de 
mest populære varene på messa, 
opplyser Holøien.

Hun legger til at julemessa er  

den viktigste inntektskilden for 
frivilligsentralen i løpet av året.

TONJe HOveNsJø LøKKeN 90910665
tonje@retten.no

Storfornøyd med det nye bakst-rommet

TRIVES: May Kristin Holøien i det nye bakst-rommet på frivilligsentralen.

Med sB seating HÅG 
som bjellesau, skal 
Røros Bruk, Røros Me-
tall og Røros Produkter 
sammen gå i bresjen 
for å utnytte «mas-
seprodusert skredder-
søm» som industriell 
forretningsstrategi.

røros: – Vi ser at vi trenger 
hjelp til våre produksjonsutfor-
dringer, og vi håper at dette pro-
sjektet vil gi oss en trygghet og 
langsiktighet inn i framtida.

Det sier daglig leder ved Røros 
Bruk, Geir Bergh, som, sammen 
med forskere fra SINTEF, har 
skrevet, og fått innvilget, søk-
naden til forskningsprosjek-
tet «Arena for masseprodusert 
skreddersøm». Det er Fors-
kningsrådet i Norge som stil-
ler med midlene til det treårige 
prosjektet, og Sven Samuelsen 
fra Forskningsrådet forteller at 
prosjektet er plukket ut som én 
av 57 som får forskningsmidler, 
blant nesten 300 søkere.

– Temaet er av stor betydning 
for videre produksjon i dette lan-
det, sier Samuelsen. 

Prosjektet har en kostnads-
ramme på omtrent 19 millioner 
kroner.

Masseprodusert skreddersøm
Lars Skjelstad er seniorforsker 
ved avdeling for teknologiledelse 
i SINTEF, og forteller at masse-
produsert skreddersøm (MSS) er 
å kombinere det beste fra masse-
produksjon og stykkproduksjon. 
Markedet vil at kunden lettvint 
skal kunne tilpasse produktene  
til samme pris som standardpro-
dukter. Med MSS skal industri-
bedriftene skal kunne produsere 
ett produkt tilpasset en kunde 
til samme pris som om de skulle 

produsert mange eksemplarer av 
et annet produkt.

– Vi skal ha en effektiv pro-
duksjon, samtidig som man hol-
der kostnadene nede og har en 
høy grad av kundetilpasning, sier 
Skjelstad.

Han er imponert over hvor 
presentable de involverte indus-
tribedriftene er, og at de derfor 
er attraktive for SINTEF å sette 
søkelys på. Skjelstad har vært 
ansvarlig for å invitere med de 
andre bedriftene etter at Røros 
Bruk var først ute, og forteller at 
det kunne godt vært med flere fra 
Røros.

– Disse fire er og blir delta-
kerne i prosjektet, men vi får se 
om vi kanskje inviterer flere med 
som observatører underveis, sier 
han.

samarbeid og kompetanse
Røros Bruk, SB Seating HÅG, 
Røros Produkter og Røros Me-
tall er alle industribedrifter som 
i forskjellig utstrekning allerede 
har masseprodusert skredder-
søm. Lars Skjelstad mener alli-
kevel at mer aktivitet for å få mer 
utvikling må til, og tror at å skape 
en arena og et nettverk som nå  
skapes på Røros, vil bidra til det.

Blant bedriftslederne er det 
kun positivitet til prosjektet å 
spore.

– Jeg storgleder meg, sier To-
ril Østvang, HR-ansvarlig i SB 
Seating og intern leder på dette 
prosjektet.

– Vi har investert i teknolo-
gien, og nå kan vi ta det videre 
med folka, sier hun.

Med dette skapes et nettverk 

og en arena for kompetanseut-
veksling og samarbeid mellom 
industribedriftene, i tillegg til at 
mye spisskompetanse blir hentet 
utenfra til hjelp for alle.

– Det er helt fantastisk at vi 
får samlet kompetansen hit til 
Røros, sier May Kristin Knut-
sen, markedsansvarlig i Røros 
Produkter.

Rolf Schjølberg, daglig leder 
i Røros Produkter forventer at 
bedriftene vil lære av hverandre 
og benytte hverandres ressurser.

– Det blir et spennende sam-
arbeid der vi kan koble sammen 
og jobbe sammen, med mål om 
å sikre og trygge arbeidsplasser, 
sier Geir Bergh.

LiNda BOOTHMaN 400 60 276
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Ser til Røros for 
framtidas industri

BIdRaR I pRoSjEkTET: F.v. Geir Bergh, daglig leder på Røros Bruk, Hanne Finnestrand fra siNTeF, Rolf schjølberg, 
daglig leder på Røros Produkter, Randi augensen, daglig leder på Røros Metall, Torbjørn iversen, fabrikksjef på sB 
seating, sigrid Jansen, daglig leder for Rørosregionen Næringshage og Lars skjelstad, seniorforsker fra siNTeF og 
prosjektleder utviklingsprosjektet.


