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Flytter inn i ny hall

Går endelig
med overskudd
For første gang på flere år går Sande hus og hytter
på Berkåk med overskudd. I 2017 hadde de
overskudd på 1,3 millioner etter skatt. Samtidig
bygger de en produksjonshall på 2000 kvadrat
som skal sikre ytterligere vekst.
BERKÅK

AUDHILD ØYE

En stor snuoperasjon de siste par
åra har ført til at Norges eldste
hytteprodusent har snudd utvik
linga til positive tall. Fra 2016 til
2017 økte Sande Hus og Hytter
omsetninga med 40 %.

 Vi har vært opptatt av å bygge
sunn og tillitsfull vekst, sier An
dreas Pütz som har ledet snuop
erasjonen etter at han ble ansatt
som daglig leder i 2016.

Bærekraftig
 Respekt for historia, nye hytte
modeller og bærekraftig drift er

nøkkelen bak snuoperasjonen,
sier Pütz som er stolt over at bed
riften kun handler lokalt fra
tømmer til ferdig hytte.
Han er også stolt over at bed
riften med den nye, tidsriktige
hallen kommer til å produsere all
strømmen de trenger, ved hjelp
av kapp og flis.
 Vi kan til og med benytte fuk
tig flis i oppvarminga, sier han.
I dag bruker bedriften 400 000
kilowatt for å varme opp de fire
gamle bygningene som brukes i
produksjonen. Nå har de solgt
35mål av eiendommen til Ren
nebu kommune, mens de har be
holdt 10 mål selv hvor de satser

Andreas Pütz, daglig leder ved Sande hus og hytter, foran den
nyoppussede produksjonshallen. Til venstre deler av de gamle
lokalene som trolig blir revet. Foto: Audhild Øye
alt på en stor hall med fem pro
duksjonslinjer.
De fem produksjonslinjene er
laft, bindingsverk, grovhøvling
av takåser, finhøvling av takåser
og elementproduksjon.
 Her trenger vi kun 100 000
kilowatt som vi produserer selv,
sier Pütz og bekrefter at mer nøy
som drift i alle ledd er deler av
snuoperasjonen.
Det er også et stort pluss at

produksjonslokalet ligger tett
ved E6 på Berkåk.

Landets første hyttefirma
Sande Hus og Hytter har ei lang
historie siden Erling Sande star
tet landets første hyttefirma på
Berkåk i 1956. Nå som den nye
produksjonshallen skal tas i bruk
over nyttår, står de gamle pro
duksjonslokala for fall. En ny
epoke starter, og med det kom
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SANDE HUS OG
HYTTER
G Norges første hyttefirma
etablert i 1956 på Berkåk av
Erling Sande.
G Hovedeier er Trelleborg
Fritidshus i Danmark
G Siden starten i 1956 har de
levert 11 500 hytter hoved
sakelig til det norske marke
det, men også mye til Dan
mark som tar 20 % av pro
duksjonen.
G Driftsresultat i 2017 var på
1,4 millioner. (2013 – 2,4 mill.
i underskudd, 2014 – 1,038
mill. i underskudd, 2015
pluss på 633 000, 2016–285
000 i underskudd)

ga.
 Danskene vil ha god, gam
meldags laft av malmfuru som
passer svært godt ved kysten,
sier Pütz.
Det lokale markedet som er
MidtNorge, utvides stadig til
NordNorge, Vestlandet og sø
rover i landet. Nylig inngikk de
ny avtale med en forhandler i
Bergen.
 Base skal være på Berkåk
både når det gjelder adminis
trasjon og produksjon. Det er
her vi skal skape arbeidsplass
er, understreker Pütz.
Bedriften har 15 ansatte der
åtte jobber i administrasjonen,
mens seks er i produksjon.
Håndverkere leies ute på by
ggeplassene.

Bedre hverdag i ny hall
Både daglig leder Andreas
Pütz og fabrikksjef Egil
Torve ved Sande hus og
hytter på Berkåk ser fram til
å flytte inn i nye, moderne
produksjonslokaler på
nyåret.
Foto: Audhild Øye

y

Det er utrolig hva
du får til med 40
kvadrat.
Andreas Pütz, dalig leder

stue og lager.
 På denne måten kan vi bygge
hytter ned til 38 kvadratmeter,
sier Pütz som framhever forde
lene med små hytter blant annet
når det gjelder mindre transport,

mindre bruk av materialer og la
vere energibruk.
 Små hytter på 4080 kva
dratmeter har like god bokvali
tet. Det er utrolig hva du får til
med 40 kvadrat, påpeker han og
viser til at mange av de nye mod
ellene har hentet inspirasjon fra
gamle seterhus.

Laftahytter til Danmark
Sande Hus og Hytter var tradisjo
nelt et hyttefirma som leverte
fortrinnsvis laftehytter. Det gjør
de fremdeles og spesielt til Dan
mark som har 20 % av omsetnin

Mens firmaet kan glede seg
over vekst i 2017, er målet å et
ablere seg i nye marked i 2018
for dermed å oppnå vekst i
2019. Produksjonen i den nye
hallen som er «nybygd» i en
gammel hall, vil helt klart
gjøre produksjonen lettere.
Ved å rebygge en gammel hall,
viser de gjenbruk og bærekraft
i praksis.
 Det vil gi arbeiderne en
langt bedre arbeidshverdag,
sier Pütz.
De ansatte er hentet fra lo
kalmiljøet.
 Det er godt voksne folk
som er svært dyktige, påpeker
han.
Fabrikksjef Egil Torve bek
refter også at de ansatte gleder
seg stort til å komme i ny hall
på nyåret. Det vil bety mye i
det daglige arbeidet og ikke
minst i samhørigheten blant
de ansatte når alle blir samlet
på ett golv og i ei kantine.
audhild.oye@avisast.no
916 94 175

Martin Olufsen (til høyre) vant konkurransen blant Folloelev
ene. Her sammen med Andreas Syrstad. Foto: Privat

Russen bryr seg

Lokal Pride
markering
 Vi håper flere får mot
til å være seg selv.
ORKDAL

CATHARINA MORKEN

Det sier Jenny Abelvik, russepre
sident på Follo.
Hvert år arrangerer russen
konkurranser der man blant an
net kan vinne gratis billett til en
av festene.
 Det kom forslag fra en mede
lev om at vi kunne arrangere Fol
lo Pride, og at den med beste an
trekket ble vinneren. Vi syntes
det var en gylden mulighet til å
skape oppmerksomhet rundt et
viktig samfunnstema. For dette
handler om mer enn bare å kle
seg ut, sier Abelvik.
 Vi ønsker å vise at russetida
innebærer mer enn fyll og fest.
Vi bryr oss om hverandre, og vi
bryr oss om samfunnet vi lever i.
Alle skal få lov til å være den de
er, og vi skal feire skeiv kjærligh
et og mangfold. Gjennom våre
mediekanaler oppfordret vi alle
på skolen å kle seg ut i regnbuens

farger.

Gjentakelse?
Oppslutninga ble stor, og fredag
yret det av ungdom kledd i alle
regnbuens farger.
 Vi har ikke fått noen negative
reksjoner, og er positivt overras
ket over det. Det er veldig viktig
at alle er inkludert, sier russepre
sidenten som håper at neste års
russ kan gjenta suksessen.
 Når man ser at alle er med,
håper vi det gir mot til alle tør
være seg selv.

Feirer mangfoldet
Pride er ei feiring av mangfoldet
når det gjelder seksuell orienter
ing. Sentralt står at folk bør være
stolt av sin seksuelle orientering
og kjønnsidentitet, at seksuell
ulikhet er et gode, og at seksuell
orientering og kjønnsidentitet
ikke kan forandres bevisst.
Pride feires med parader over
hele verden. Sist lørdag ble
Trondheim Pride arrangert, og
dagen før altså på Follo.
Catharina.Morken@avisast.no
928 30 284

Går du med husbygger-tanker? Da håper vi du tar turen innom en av våre
visningsboliger søndag 23.sept. I Orkanger kan du oppleve husmodellen Onyxen.
Oversikt over alle våre visninger ser du på fiskarhedenvillan.no

VELKOMMEN TIL HUSVISNING

SØNDAG 23 SEPTEMBER kl 12-15
HUSMODELLEN ONYXEN

Øvre Joplassveien 59, 7300 Orkanger
Huset vises av Joakim Andersson
joakim.andersson@fiskarhedenvillan.no
952 96 402

