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KNIVRANEREN DØMT
side 6 og 7

■ ■ Brødrene
Midthaug AS på Kleive
løfter hele bygda med
satsingen på en ny
fabrikk.

■ ■ Dette på toppen
av et sterkt
engasjement i
lokalsamfunnet. 

■ ■ Bedriftsleder
Karsten O. Midthaug
gikk i bresjen mot
nedlegging av skolen,
og vant.

■ ■ – Da lovte jeg at vi
skulle satse på Kleive
dersom kommunen
gjorde det, sier han.

side 4 og 5

Satser: Adm. direktør Karsten O. Midthaug i Brødrene Midthaug AS på Kleive. FOTO: KJELL LANGMYREN

Hjørnesteinsbedriften satser på ny fabrikk

Midthaug
løfter Kleive

side 18

Favoritt i
junior-NM

side 16 og 17

Kvinnesjef
i volleyball

Tore Aleksandersen.

side 10 og 11

Satsar på
storgard

Kristen Stokkeland.

side 26 og 27

Tar vare på
fotoskatt

Sjur Fedje (tv) og
Levor Legernes.

Rune Malo Ødegård.

side 8

Se rund-
kjøringa 
på Årø
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Hjørnesteinsbedriften
Brødrene Midthaug AS
lovte at den ville satse
på Kleive dersom
kommunen gjorde det.
Nå følger bedriften opp.

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

MOLDE: – Vi investerer 35 millioner
kroner i en ny fabrikk på 3.600
kvm og nye maskiner. Utvidelsen
vil i første omgang kreve 10–12 nye
medarbeidere i produksjon og
konstruksjon, forteller adm. direk-
tør Karsten O. Midthaug. Han har i
dag 110 ansatte, hvorav 80 på Klei-
ve og 30 i Oslo, Trondheim, Sta-
vanger og Kristiansand. 

Landets største. Brødrene Midt-
haug, som er landets største produ-
sent av trapper og i tillegg lager en
rekke andre ulike produkter som
rekkverk og balkonger, kan i år se
tilbake på 60 år med overskudd si-
den starten i 1947.

Omset-
ningen økte
fra 122 millio-
ner kr i 2005
til 146 millio-
ner kr i 2006.
Bedriften
fikk i 2005 et
rekordresul-
tat på 10,8 millioner kroner før
skatt. De endelige 2006-resultatet
er ennå ikke klart, men vil ifølge
Karsten O. Midthaug ligge på nivå
med 2005.

I år regner han med at omset-
ningen blir enda større enn i 2006.

Skole og barnehage. – Hadde
ikke kommunen snudd da den vil-
le legge ned barneskolene på Klei-
ve og Ødegård i 2001, hadde det
ikke vært grunnlag for den opti-
misme og satsing som nå gjøres i
bygda. Den gamle barnehagen på
Kleive hadde 18 plasser, mens den
nye fikk 30. Det måtte være nok,
mente en. I dag nærmer tallet seg
40. Med de investeringer som vi
har gjort og gjør – og den utvikling
bygda og området har – er Moldes
satsing på Kleive god butikk for
kommunen, framholder Karsten
O. Midthaug. 

Tar form. Den nye fabrikken Brø-
drene Midthaug tar nå form.

– Økt omsetning og produksjon
er bakgrunnen for at vi bygger den
nye fabrikken, som vil inneholde
stållager, en moderne produk-
sjonslinje som omfatter alt fra start
til ferdigprodukt og 600 kvm kon-
torlokaler. Byggingen av fabrikken
går nå mot slutten, og vi planleg-
ger innflytting rundt påsketider,
sier Karsten O. Midthaug.

Samtidig blir det investert i nye
maskiner som gir mer automati-
sert og moderne produksjon.

Utfordring. – Den største utfor-
dringen er rekruttering av medar-

beidere både til produksjon, utvik-
ling og konstruksjon. Med investe-
ringer på 35 millioner kroner i ny
fabrikk og moderne produksjons-
utstyr, håper vi å gjøre oss mer at-
traktive i et stramt arbeidsmarked,
sier Karsten O. Midthaug.
Brødrene Midthaug er trolig enes-
te industribedriften i Romsdal som
har eget stort svømmebasseng for
sine ansatte og andre brukere i lo-
kalsamfunnet. Nå har Karsten O.
Midthaug lagt ned 800.000 kroner
i renovering av bassenget. 

I tillegg til medarbeidere fra
Molde, har Brødrene Midthaug re-
kruttert mange fra Gjemnes, Nes-
set og Fræna.

– For folk i
andre deler av
landet har vi –
i likhet med
regionen for
øvrig – en opp-
gave i å gjøre
kjent hvilke
muligheter

som finnes i vår landsdel, både
med hensyn til arbeid og bomulig-
heter. Her arbeider vi sammen
med næringslivet i Molde
gjennom den nye traineeordning-
en, samt at vi har hatt en sentral
rolle i arbeidet som er gjort i Roms-
dal forum for teknologiske fag
(RFTF), sier Karsten O. Midthaug.

Kommunikasjoner. Han fram-
holder at det er viktig for Molde og
regionen at det gjøres et løft når det
gjelder infrastruktur, slik at den ut-
vikler seg til et stort felles arbeids-
marked.

– Satsing på gode vegforbin-
delser er viktig, ikke bare mot Rau-
ma og Vestnes, men også mot
Gjemnes, Kristiansund, Nesset og
Sunndal. Her har Molde en utfor-
dring, spesielt på den glemte strek-
ningen Lønset-Hjelset, sier Kar-
sten O. Midthaug. 

Optimist. Til tross for et stramt
arbeidsmarked, er han optimist.

– Ny skole og barnehage har gitt
Kleive er løft, som også gir seg ut-
slag i økt boligbygging, sier Kar-
sten O. Midthaug.

Foruten at Midthaug bygger nye
boliger for utleie til ansatte, arbei-
der Kleive Betong med realisering
av to nye moderne leilighetspro-
sjekter på til sammen ti leiligheter.
I tillegg har det de siste årene kom-
met flere nye boliger i privat regi. 

Nyansatt: Espen Bjerkeset er nyansatt ved
Brødrene Midthaug.

Lærling: Lasse Vorpenes er lærling ved
Brødrene Midthaug.

Utfordring: – Rekruttering største utfordringen, sier Karsten O. Midthaug.

Industrieventyr

Midthaug med
ny fabrikk til 
35 mill. kroner

Etablert: 1947
Omsetning 2006: 

146 millioner kr
Ansatte: 110
Hovedprodukter: Trapper,

rekkverk og balkonger
Eier: Midthaug AS (eies 59 pro-

sent av Karsten O. Midthaug)
Adm. direktør: 

Karsten O. Midthaug 

BRØDRENE MIDTHAUG AS
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Trapper: Karsten O.
Midthaug i ei trapp laget av
Brødrene Midthaug.

Svømmehall: Brødrene Midthaug har eget
varmtvannsbasseng for sine ansatte og bygdesamfunnet.

Ny fabrikk: Den nye fabrikken til 35 millioner kroner vil
være innflyttingsklar ved påsketider.

ALLE FOTO: KJELL LANGMYREN

ret på Kleive

– Satsingen til Brødrene
Midthaug viser at bygda
har ei framtid, sier Rolf
Røsberg, lokal ildsjel og
styreleder i Kleive grenda-
hus og idrettshall og Kleive
Trial.

MOLDE: Han framholder at
Brødrene Midthaugs satsing
viser at det går an å få det til,

Vekst. – Veldig mange på
Kleive jobber på Brødene
Midthaug. Bedriften er en vik-
tig bidragsyter til at bygda er i
utvikling. Midthaugs satsing
fører med seg tilflytting av nye
innbyggere, boligbygging og
vekst – og hindrer at det blir
stagnasjon, sier Rolf Røsberg.

– Når det går godt for Midt-
haug, smitter det også over på
resten av bygdesamfunnet og
alle aktivitetene som drives
her. Vi får positive impulser
hele tida, sier Rolf Røsberg,
som viser til at .

Midthaug bidrar på mange
områder i lokalsamfunnet
også utenfor bedriften. 

Støttespiller. Røsberg fortel-
ler at Brødrene Midthaug er
en viktig støttespiller både for
Kleive grendahus og idretts-
hall og Kleive Trial.

Han viser videre til at Brø-
drene Midthaug stiller sin ny-
opprusta svømmehall, som
ligger i industribygget, til rå-
dighet for idrettslaget og an-
dre foreninger i bygda.

– I tillegg sørger Brødrene
Midthaug for oppkjøring av
skiløypetraseer. Bedriften bi-
drar langt ut over det å gi
mange i bygda arbeid, sier Rolf
Røsberg.

– Viser at
bygda har
ei framtid

Ildsjel på Kleive: Rolf
Røstberg.




