Torsdag 8. september 2016

Abonnement tlf. 800 80 450
kundesenter@budstikka.no

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

Det er på
Slependen du får
MALING & TAPET
til
priser

lave

Været i dag:

Været i morgen:

Sandvika kl. 12.00–18.00:
Lettskyet.
Flau vind,
2 m/s fra
øst-sørøst.

Sandvika kl. 12.00–18.00:
Delvis skyet,
stort sett opphold.
Svak vind,
3 m/s fra
sør-sørøst.

Solen opp: 06:30 Solen ned: 19:59 Endring: ÷ 5:07
Høyvann: 11:52 Lavvann: 05:04 og 17:12

Solen opp: 06:33 Solen ned: 19:56 Endring: ÷ 5:13
Høyvann: 00:09 og 12:50 Lavvann: 05:58 og 18:07

20°

20°

LADY
VEGG
3 liter

PRIS

KNALL

169,-

MALER-stua
STEDET FOR MALING OG TAPET
Slependveien 56 • Slependen - Tlf. 67 52 29 70

Åpent kl. 07.00 - 20.00 (9-18)

Følg oss på
Facebook

www.malerstua.no malerstua@jernia.no

Vernet bedrift kapret kontrakt med ny bedriftskantine

Jobbtrening til lunsj

NY MATGLEDE: Trebarnsmoren Laila Rezai fra Afghanistan (t.h.) får arbeidstrening i kantinen på Vakås. Espen Boger og Hilde Bugge er godt fornøyd med maten og servicen.

Nye kunder. Hver dag
varter uføretrygdede
arbeidstagere og folk på
arbeidstrening opp
med sunn og god
kantinemat på Vakås.

FORNØYD: Britt Erlandsen Villa (t.v.)
får skryt for bedriftens brødbakst av
eier og ordfører Lene Conradi.

– Maten er nydelig og servicen
helt topp. Vi ser at betjeningen
er opptatt av at det de serverer
smaker godt og at vi trives, forteller Hilde Bugge i Norsk Stål og
Espen Boger i Boger Ideutvikling
og tegnekontor. Begge har merket
forskjellen etter at den kommunale vekstbedriften Asker Produkt
overtok bedriftskantinen deres
etter en privat aktør i april.
– Tidligere spiste vi stort sett på
kontoret. Nå skynder vi oss til kantinen for å få vår porsjon av den
gode maten, forteller Boger.
Det er hyggelig å høre for vika-

rierende kantineleder Kari Martinsen og Laila Rezai. Trebarnsmoren
fra Afghanistan drømmer om fast
jobb på et storkjøkken, og får nå
verdifull arbeidstrening på Vakås.
– Kantinen er en veldig god
arena for tilpasset opplæring og
arbeidsinkludering, forteller daglig leder Britt Erlandsen Villa.

TRENER PÅ
JOBB: Kantinearbeider Laila
Rezai (t.h.) og
vikarierende kantineleder Kari
Martinsen i kantinekjøkkenet på
Vakås.

Storkjøkken og eget bakeri
Asker Produkt tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer
med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som vil over
i ordinært arbeid. De får prøve
seg på flere arenaer, blant annet
storkjøkken med eget bakeri, konditor- og cateringvirksomhet, som
også driver Den Glade Baker, og
to bedriftskantiner – én for nabobedriften Wärtsila med 190 gjester, og nå også kontorbygget i Nye
Vakåsvei 80 med opptil 90 gjester.

ALLE FOTO: KNUT BJERKE

– Kontrakten er vunnet på vanlige markedsmessige betingelser,
uten bruk av tilskuddsmidler,
understreker Villa. Hun tror
bedriften skårer på matkvalitet.
– Vi lager alt fra grunnen av.
Ren og sunn mat, helst med kortreiste råvarer. Bakeren og lærlingene lager ferskt bakverk som
leveres til kantinen hver dag

sammen med varmmaten, sier
driftsleder mat Sara Mortensen.
– Vi har hatt samme private
kantineoperatør i 10 år og ønsket
oss et løft. Vi er alle svært godt
fornøyd med resultatet, forteller
Geirr Vannebo i Ava Eiendom.
Morten Gisle Johnsen
mortengisle.johnsen@budstikka.no

