Tirsdag 23. august 2016

Abonnement tlf. 800 80 450
kundesenter@budstikka.no

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00
Nyhetstips tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no

Været i dag:

Været i morgen:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Delvis skyet, opphold.
Flau vind, 1 m/s fra
sørvest.

Delvis skyet, opphold.
Svak vind, 3 m/s fra
sør-sørøst.

Solen opp: 05:53 Solen ned: 20:47 Endring: ÷ 3:47
Høyvann: 10:28 og 22:51 Lavvann: 03:36 og 15:55

Solen opp: 05:55 Solen ned: 20:44 Endring: ÷ 3:52
Høyvann: 11:22 og 23:49 Lavvann: 04:29 og 16:49

Femstjernes verksted
- se våre referanser på mittanbud.no

Aut verksted - alle merker

Bilsenteret AS

19°

20°

Rudssletta 78, 1351 Rud
Tlf.: 67 13 38 02 • www.bilsenteret.as

Les Budstikka som eAvis
Den kan lastes ned fra kl. 22 kvelden før utgivelse.

Hektisk sommer for Asker Produkt

Leverte til rockefest

SKILTGLEDE: Adm. dir. Britt Villa (t.v), avdelingsleder Anita Landehagen, Ken Roger Evensen (33) og Mari Hegdal (25) med skiltene Asker Produkt produserer.

Skiltrock. Denne

Det er 18 medarbeidere i skilt
og treavdelingen.

sommeren har det vært
Fra rock til film
rock’n roll i skiltDerfra gikk jungeltelegrafen, og
leveringene fra Asker
virksomheten fikk også et oppdrag
Produkt. Nye kunder gir for Fjellfilmfestivalen i Gjendesviktige nye ben å stå på heim.
– Dette er Norges største filmfor den tradisjonelle
festival for fjellfilmer, sier leder av
vekstbedriften.
Asker Produkt, Britt Villa.

ROCK: Her på Vinjerock viste skiltene fra Asker veien til ulike steder.
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Aldri har vel Asker Produkt hatt
en mer rockete levering enn
denne sommeren.
– Plutselig kom det henvendelse
fra Vinjerock i Jotunheimen om
å få skilt herfra. Det var kjempegøy, sier Anita Landehagen, leder
av skilt- og treproduksjonen.
Folk som ville lytte til rock til
fjells kunne derfor bli vist vei til
scene, toaletter og andre fasiliteter ved hjelp av skilter produsert
av arbeidstagerne i Asker.
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– Det var veldig gøy å være
med å lage disse skiltene, sier
Mari Hegdal (25) fra Asker, en
av arbeidstagerne ved bedriften.
Hun har jobbet på Asker Produkt
siden 2013.

Bredere kundemasse
Ken Roger Evensen (33) fra Asker
også enig. Han trives med arbeidet og produksjonen av de ulike
skiltene.
– Oppdragene i seg selv er ikke
så store, men for oss er det viktig

MARKEDER: Skilt
til privatpersoner, f.eks til bursdager, er et nytt
område Asker
Produkt ser
vokse, forteller
Mari Hegdal
(t.v.) og Anita
Landehagen.
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å kunne nå ut til enda flere og nye
aktører, mener Villa.
Styreleder i selskapet er også
fornøyd.
– Det er flott at vi får en stadig større og bredere kundemasse,
mener styreleder i Asker Produkt,
Per Thoresen, Thoresen var tidligere administrerende direktør i
Nycomed i Asker.

Tradisjonelt har Asker Produkt
først og fremst levert skilt til DNT.
Også Oslofjorden friluftsråd og
Findus er store kunder.
– Men vi trenger flere ben å stå
på, og jobber hardt for også å få
flere typer kunder innenfor skilt,
sier Villa.
Marit Helland
marit.helland@budstikka.no

