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Mads er Askers gladeste baker
Når Den Glade Baker i Asker stenger dørene klokka fem, går alt av overskuddsmat
videre til Varmestua. Miljøansvarlig Mads (36) er veldig stolt. Det synes på smilet hans.
Karoline Aanesen
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Inne i bakeriet lukter det av deilige bakervarer. Klokka har så
vidt passert 10.00 på formiddagen. Dørene er akkurat åpnet.
Det er klart for en ny salgsdag.
Ved disken møter vi en veldig blid kar: Det er Mads.
Ikke bare er Mads Andreassen glad i jobben sin. Han er
blitt tildelt utmerkelsen «Månedens miljøfyrtårnhelt» for
engasjementet sitt. For Mads mener at minst mulig mat skal
kastes. Da er en av løsningene avtalen som Den Glade Baker og
Varmestua har gjort.
Samarbeidet til de to Asker-bedriftene startet for nærmere tre
år siden.
– Før dette prosjektet jobbet vi i Den Glade Baker til det ytterste
med å få solgt ut alt før stengetid. Det som ble igjen gikk som
regel i søpla, sier Mads.
Siden han allerede hadde fått ansvar for å jobbe med miljøet på
arbeidsplassen, så han at dette ikke var særlig bra. Det var bedre
om den gode maten kunne være til glede for noen. Dermed
kunne Varmestua få i stand et kveldstilbud for brukerne sine.
Vi kan kalle det som skjedde for en vinn-vinn-situasjon.

Vi er i Asker sentrum, nærmere bestemt krysset mellom
parkeringsgata Strøket og gågata Smuget. På hverdagene
vrimler det av folk her. På hjørnet utenfor de store vinduene i den
tre etasjes teglsteinsgården står bakeriets fargerike utestoler.
Den Glade Baker drives av vekstbedriften Asker Produkt
AS. Bedriften gir tilrettelagt arbeid til mennesker som er
uføretrygdet. Varmestua drives på sin side av Kirkens feltarbeid,
og er et 33 år gammelt tiltak i Asker kommune. En vekstbedrift
har som formål å gi mennesker med ulike behov en mulighet til
å komme i arbeid. Det er over 200 av disse bedriftene i Norge.
Asker Produkt og Varmestua har felles formål: De jobber for
at de som er utenfor skal komme innenfor. Her har de fått til
et system som gjør at mindre går til spille, og at offentlig støtte
kommer til nytte i flere ledd. Ikke bare er det et eksempel på
god samfunnsøkonomi. Det gjør også at de 34 som, i likhet med
Mads, er uføre og har varig tilpasset arbeid. De arbeider med
forskjellige oppgaver i Asker Produkt. Slik får de en tilpasset
opplæring som gjør at de kan utvikle seg både personlig og
faglig.
Britt E. Villa er daglig leder her. Hun forteller at mange uføre
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gjerne vil jobbe. Da har mange behov for tilrettelagt arbeid.
– Vi er en bedrift som skaffer arbeid til dem som står utenfor,
og som ikke får andre jobbtilbud på grunn av mangel på
tilrettelegging, sier hun.

Varmestuas Flemming Jakobsen
– som er prest – gleder seg over et
samarbeid som funker.

Noen ganger er det luksus å være journalist: Mens vi sitter og
prater får vi servert kaffe, smurte rundstykker og marsipankake.
Det nærmer seg lunsjtid, og bakeriet begynner å fylles opp
av kunder.
– Vi satser kun på de beste råvarene, gjerne lokale. Så vi leverer
kvalitet på lik linje med andre bakerier, sier Villa.
Vi har fått selskap av én til. Han heter Flemming Jakobsen, og
er prest. Pluss at han er daglig leder i Varmestua. Han forteller
at samarbeidet de to virksomhetene imellom gjør at de nå blir
kontaktet også av andre bedrifter som ønsker å bidra.
– Andre har hørt om samarbeidet vårt, og har kontaktet oss. Vi
henter mat fra lokale butikker. Pluss at arrangementer som har
mat til overs kontakter oss, sier han.
Det Asker Produkt og Varmestua gjør, kan bidra til å skape
mer bevisste holdninger og en annen tankegang. De to daglige
lederne vil gjerne gå foran og vise vei.
– Ved å dele både tankene bak og hva vi faktisk utretter, viser
vi politikere og givere at vi er i et fellesskap alle sammen, sier
prest Flemming.
Han er i bunn og grunn fornøyd med lokalpolitikken i Asker,
men ser at de hele tida må «være på» og fortelle om situasjonen.
– Mottakerne våre er helt vanlige mennesker som på et punkt
i livet trenger litt ekstra støtte. Det forbedrer livskvaliteten til så
mange å få skikkelig mat, fortsetter han.
Britt Villa er opptatt av det hun kaller en sirkeløkonomi.
– Vi tenker stadig på hvordan bedriften kan utnytte ressurser
mest mulig, og samtidig være med på å forbedre hverdagen
til andre. Også de kundene vi leverer mat til, oppfordrer vi til å
levere overskuddsmat til Varmestua, fortsetter hun.
Askerbøringene har fått øynene opp for tankegangen
som preger bakeriet og virksomheten bak. Her er de opptatt
av at råvarene blir brukt på best mulig måte. Så sant det er
mulig, er det kortreiste råvarer som gjelder. Matfilosofien er
«ekte og enkelt». Det betyr å bruke ekte råvarer uten kunstige
tilsetningsstoffer. Det skal være enkelt å lage maten. Det vil si
arbeidsprosesser som arbeidstakerne kan være med på. Jeg
tenker at her skulle jeg hatt tid til å være med og se på flere av
de spennende tingene som foregår.
Det er for eksempel et samarbeid mellom Asker Produkt,
Varmestua og Asker birøkterlag. Det går ut på at Asker produkt
snekrer vinterhusene til biene. Varmestua slynger honningen,
Asker Produkt har utviklet kaker som bruker den samme
honningen. Medarbeiderne lager kakene, som så selges på
Bondens marked. Sist markedet ble arrangert, raste produktene
unna – så populære var de.

En pust på benken: fra venstre Flemming Jakobsen og Melissa, begge fra
Varmestua, og Den Glade Bakers Mads Andreassen og Britt E. Villa.

Det surrer av aktivitet i lokalene hos Den Glade Baker nå. Vi
som sitter rundt bordet har pratet, drukket kaffe og spist opp
kakene.
Mads har i mellomtida stått på.
– Dette er god arbeidstrening, jeg lærer mye, sier han.
– Dessuten har jeg gode kolleger, og en jobb å gå til. Her er det
en fin gjeng å jobbe med, og vi får vist de tingene vi er gode på,
mener Mads.
Og der kommer den glade bakerens brede smil fram på nytt.
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