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ARBEIDSLIV

Skole og praksis
gir suksess

GNi flyktninger kombinerer i
dag skole og arbeidspraksis.
For flere har det vært oppskriften på suksess. SIDE 8-9

Foto: Sande Hus og Hytter

Fra dårlige år til
rekordoverskudd
NÆRINGSLIV Norges eldste hytteprodusent
har snudd den dårlige trenden og presenterer nå
millionoverskudd. SIDE 3
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LANGRENN

Klar for å kjempe
om VM-plass

GSilje Øyre Slind stiller til

start på Beitostølen i helga. Nå
gleder hun seg til å ta fatt på
en ny sesong. SIDE 13

VINTERKAMPANJE PÅ VÅRE SVÆRT
POPULÆRE SELVLADENDE HYBRIDER
Lav fastrente, 3 år/50.000 km serviceavtale & vinterhjul inkludert.
Vi har leveringsklare biler.
VINTERBIL
Hybridene starter lett i
kulda og har innebygget
varmegjenvinning.

LITE VEDLIKEHOLD
Mindre slitasje på bremser,
bruker ikke dynamo, clutch
eller partikkelﬁlter.

TRINNLØS GIRKASSE
Automatgir som gir jevn
akselerasjon, bedre veigrep
og myk start på glatt føre.
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Anders Pütz og Sande Hus
og Hytter gjør det riktig så
godt for tiden.
Foto: Jan Inge Flå
Dette er eksempel på tiltak,
forklart på ein forenkla måte,
som Oppdal og omland har
stort potensiale for. Dette er
tiltak som faktisk monner,
det er storskala klimatiltak,
med enkle middel. Oppdal
kommune kan gjennom sin
klimaplan være drahjelp for
næringsverksemd og/eller
institusjonar/ fagmiljø som
kan utvikle seg på dette i
Oppdal. Vi har store skogsområder, og eit oppegåande
fagmiljø i landbruket som er i
stand til å sjå muligheter her.
Dette er fagmiljø vi må utvikle og arbeide for å få meir
av hit til bygda.
Sidan SIVA- bygget etter
sigende skal huse og tiltrekke
seg nytenking, og etter det vi
erfarer har ingen foreløpig
tinga rom i den fløya av bygget, oppfordrer MDG med
dette SIVA- debatten til å
dreie mot konkrete forslag til
kva for nytenkande fagmiljø
og næringsverksemd vi ønsker skal tiltrekkast til bygda.
Heller det enn at bygget blir
nok eit næringsbygg som
einspora arbeider for auka
handel og av forbruksvarer
med store klimaavtrykk.
Helsing Miljøpartiet i Oppdal
og Rennebu ved Tor Olav
Naalsund

Norges eldste hytteprodusent med rekordtall

– Stolt av medarbeiderne
Etter år med dårlige
resultater har Sande
Hus og Hytter snudd
skuta.
NÆRINGSLIV
JAN INGE FLÅ

Etter flere år med dårlig resultat,
har Sande Hus og Hytter AS på
Berkåk i Rennebu snudd pila, og
leverer nå rekordoverskudd for
2017.
– Vi foredler gammel visdom
og er bevisste på å fornye oss. Vi
har økt omsetningen med 45
prosent og det er selvsagt veldig
artig å få rekordresultat, sier
daglig leder Andreas Pütz, og
presenterer tallene som viser at
bedriften omsatte for om lag 22
millioner kroner og får et overskudd på 1,6 millioner kroner i
2017.
- Helt fantastisk, smiler han.

Bærekraftig
Staben ved Norges eldste hytte-
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produsent forsøker å tydeliggjøre på at de jobber bærekraftig i
alt de gjør. Sande benytter kun
lokale leverandører, der alt er
kortreist.
Den gjennomsnittlige størrelsen på hytta som produseres ved
Sande er på om lag 80 m2. Det er
med andre ord ikke så vanlig
med store «palass», det er heller
slik at mange foretrekker enda
færre kvadratmeter på hyttedrømmen sin.
– Vi utfordrer arkitektene når
vi utvikler nye modeller. En tror
gjerne at bruk av arkitekter er
kostbart, men arkitekten er med
og gir hyttemodellene større
funksjonalitet, sier Pütz.
Pütz forteller at de lager hytter
på 60 m2 som har alle kvaliteter
for en familie på fem.
– Her får vi til veldig mye på
veldig lite areal, og kundene er
gjerne ressurssterke som tør å ta
egne valg, sier han.
Det pågår et aldri så lite generasjonsskifte ved Sande Hus og
Hytter. Oppi alt dette, flytter bedriften snart inn i ny hall med

Opdalingen arbeider etter Vær-varsomplakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta
kontakt med redaktøren. Man kan også
ta direkte kontakt med pressens faglige

fem produksjonslinjer og administrasjon.
– Vi må være stolte over lokalitetene våre. Det gjør noe med
selvtilliten til oss alle sammen,
også hvordan vi fremstår overfor
kunden, sier Pütz.

Selvforsynt
Bedriften forbruker om lag 400
kWh med strøm i året, men når
de tar imot den kombinerte produksjons- og administrasjonshallen en gang i løpet av neste år,
vil de produsere energien selv,
blant annet med hjelp av avkapp, og dermed redusere forbruket til nærmest null.
Flere av de eldre bygningene
på Sande-tomta skal rives, og
tanken er å etablere ny næring på
tomta. Kompetanse sammen
med andre, er det som utvikler

y vokse videre

Vi vokser og vi vil

Andreas Pütz

utvalg (PFU) som er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
PFU har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten og
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

og gjør Rennebu konkurransedyktig innen treindustri, mener
Pütz.
– Vi ønsker å etablere en «treklynge», og har ambisjoner om å
jobbe tettere sammen med andre bedrifter i kommunen, der vi
kan dra fordeler av felles innkjøp, kompetanse og produktutvikling. Dette tror jeg er bra også
i forhold til kvalitetssikring og
rekruttering, sier han.

Flere ansatte
Den daglige lederen forsøker å
skape en stolthet i organisasjonen. Han er genuint stolt av sine
medarbeidere, og sier at Sande
Hus og Hytter begynner å bli en
attraktiv bedrift å jobbe i.
– Vi erstatter ikke bare eldre
medarbeidere, men ansetter flere enn før. Vi vokser og vi vil vokse videre, sier Andreas Pütz, sjefen for Norges eldste eksisterende hytteprodusent.
jan.inge.flaa@opdalingen.no
995 96 966
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