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Karoline Bjerkeli
Grøvdal.

side 14-15

Storfavoritt
til to gull

Båthallen til firmaet
Ekert Stenødegård.

side 6-7

Verdfulle
trebåtar

Adm. direktør
Karsten O. Midthaug.

side 4-5

Satser på
aluminium

Aukra-hjelp
til leirskolen
Vil gi 1 million kroner til Bjørnsund leirskole

I går ble den tredje og siste gassferja satt inn i trafikk. De gass-
drevne ferjene «Romsdalsfjord», «Fannefjord» og «Moldefjord»
øker kapasiteten på sambandet Molde-Vestnes med rundt 30
prosent. Trine Otterlei var gudmor da ferja ble døpt, og er til
daglig styrmann om bord. Hun fikk æren av å håndtere spakene
da «Romsdalsfjord» la fra kai i Molde med første lasten.

side 8–9

Full gass
på fjorden

Jomfrutur: Overstyrmann Trine Otterlei og kaptein Jarle Kirkeslett på MF Romsdalsfjords første tur. FOTO: KJELL LANGMYREN

�� Aukra kommune vil gi énmillion
kroner sombidrag for å redde Bjørnsund
leirskole i nabokommunen Fræna.

�� Prisen på oppgradering og ombygging av skolen ble
langt høgere enn forventet. Nå ser Fræna ut til å lykkes
med å dekke innmerkostnadene. side 2-3
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Tiden går – Gjensidige består

gjensidige.no/utbytte

PENGER TIL GODE 
 Er du forsikringskunde og har fortsatt ikke tatt ut utbytte? 
 Da må du gjøre det nå. 
 Se hvordan du kan få utbetalt pengene på gjensidige.no/utbytte

Nytt bein å stå
Midthaug satser på aluminiumsprodukter i

Aluminium: Daglig leder Karsten O. Midthaug utvider produktspekteret for å ta markedsandeler. FOTO: BJØRN BRUNVOLL
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VI TAR FORBEHOLD OM MIDLERTIDIG UTSOLGT OG TRYKKFEIL.

mobil.bunnpris.nobunnpris.no

TACOKRAKK!
PERMANENT PRISFALL

÷20-50%

Vi senker prisene med
 

på alt fra SANTA MARIA 
og OLD EL PASO

20 - 50%

Brødrene Midthaug AS
utvider produkt-
spekteret. Aluminium-
produkter skal gi
Kleive-bedriften
et bein til å stå på.

EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

MOLDE: – Vi utvider nå vårt pro-
duktspektertilogsååomfatterekk-
verk, vindu, dører og fasader i alu-
minium og glass, sier daglig leder
KarstenO. Midthaug.

Landets største. Fra før er Brø-
drene Midthaug AS landets største
produsentogleverandøravtrapper
og rekkverk i stål. Bedriften har de
seinere år kunnet vise til en solid
omsetningsvekst og gode resulta-
ter.

Karsten O. Midthaug forteller at
omsetningenifjorvarpå147milli-
oner kroner og resultat før skatt på
11,8millionerkroner.

Brødrene Midthaug AS har om
lag70ansattevedfabrikkenpåKlei-
ve. Itilleggkommeråtte avdelings-
kontor i Sør-Norge, med rundt 50
ansatte, forsalgogmontasje.

Tamarkedsandeler.–Nårvinå
utvider vårtproduktspekter,erdet
for å kunne ta økte markedsande-
ler. Vi har sjøl utviklet nye løsning-
er,medvektpåfunksjonogdesign.
Itillegg harviogsåkjøptopprettig-
heter til kjente utprøvde rekk-
verksløsninger i aluminium. Vi
kan med dette tilby markedet et
bredt spekter løsninger til konkur-
ransedyktige betingelser, sier Kar-
stenO.Midthaug.

Produksjonsavdeling. Han
forteller at bedriften i forbindelse
medsatsingen,byggeroppen egen
produksjonsavdeling for alumini-
umprodukter.

– Vi har inngått avtale med den
tyske produsenten Schüco som le-
verandør av profiler og system løs-
ninger for dører, vindu og fasade,
sierKarstenO.Midthaug.

De førsteordreneeralleredesatt
iproduksjon.

Tro.Midthaug-sjefen har tro på at
det er marked for de nye produk-
tene bedriften nå går inn på. Som
eksempler viser han til at fasadene
påMoldebadetogRicaSeiletbestår
avdensammetypesystemløsning-
er som Brødrene Midthaug nå sat-
serpå.

– Detutvideteproduktspekteret
girossnyemuligheter.Detharvært
etankepunktmotossimarkedetat
vi har levert i stål. Konkurrenter
med produkter i aluminium, har
gjortetpoengutavdet,sierKarsten
O.Midthaug.

Flaggstenger. Han forteller for
øvrigataluminiumslett ikkeernoe
nyt materiale for Brødrene Midt-
haug.

–Viharværtstorpåflaggstenger
i aluminium. Hvorfor skal vi ikke
bruke aluminium i dører, vinduer
og fasader, sier Karsten O. Midt-
haug.

Som et ledd i å øke kompetan-
sen innenfor aluminium, har be-
driften ansatt Sverre Johnsrød som
ansvarlig for produktområdet.
Sverre Johnsrød – tidligere SJ Alu-
minium – har 40 års erfaring med
aluminiumprodukter.

å på
tillegg til stål

Star Tour starter opp turer
fra Molde til Rhodos fra mai
2011.

RENATE BÆVRE GILDE
redaksjon@r-b.no

MOLDE: – Fra 26. mai 2011 kan du
reisedirektetilRhodosfraMolde,
bekrefter lufthavnsjef John Of-
fenberg.

Flygningene går torsdager i
tidsrommet 26. mai til 15. sep-
tember,ogbliroperertavNorwe-
giansBoeing737–800.

«Rettevendt». –Detserdetut
tilatvifårensåkaltrettvendtpro-
duksjon– dettegirenekstradagi
Syden,ettersommanreiserutom
morgenen,ogkommerheimsein
kveld/natt.

– Det er litt artig med et tilbud
som ikke finnes i Møre og Roms-
dal fra før, og vi ønsker Star Tour
velkommen med et nytt og at-
traktivtreisemål,sierOffenberg.

Rhodos renovert. Kommu-
nikasjonssjefiStarTour,LenaPet-

tersson,fortelleratdevalgteRho-
dossomnydestinasjonpågrunn
av reisemålets stadig økende po-
pularitet.

– Rhodos var en stor hit på
1970og1980-tallet,mensåbledet
nok litt slitt og utdatert. Nå er tu-
riststedene bygd opp på nytt, re-
novertogmoderne.

Hunfortelleratdeharhoteller
som er spesielt egnet for barnefa-
milier,menatdetfinneshotelltil-
budtildefleste.

Molde-Rhodos direkte

Neste vår kan en komme seg til Rhodos direkte fra Molde. FOTO: FRITIDSRESOR/STAR TOUR

EU-måling: EU-
motstanden i Norge har i
sommermånedene vært
stabil. På en ferskme-
ningsmåling somSentio
har laget for avisene Nati-
onen og Klassekampen
svarer 61,8 prosent at de
ikke vil ha Norge inn i EU.
Samtidig sier 26,3 prosent
ja til EU, og 11,9 prosent er
usikre på hva de skal
mene om saka. (NTB)

OSLO: Vegvesenet og Jernbaneverket bør slås sammen til én enkelt
etat slik Sverige har gjort det, mener Kristelig Folkeparti.

Partiet har sett seg lei konflikter som kan oppstå når jernbane
og veg skal bygges ut på samme sted. Partiet vil derfor slå sam-
men Vegvesenet og Jernbaneverket, skriver Klassekampen.

– Jeg vil anbefale Stortingets transport- og kommunikasjons-
komité å ta en studietur til Sverige, sier stortingspolitiker Rigmor
A. Eide (KrF).

Svenske myndigheter slo i april sammen Banverket og Vägver-
ket, samt deler av Sjöfartsverket og Luftfartsverket til det nye Tra-
fikverket. Erfaringer fra Sverige har så langt vært gode, ifølge
samferdselsdepartementet i Sverige. NTB

KrF vil slå sammen Vegvesenet
og Jernbaneverket 


