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SPECTRA MARINE AS
Fannestrandvegen 53 • 6415 Molde

Tlf. 71 21 14 00
www. spectramarine.no

SÅpningstider:
Man-fredag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-18.00
Lørdag: 10.00-14.00

Kr. 279.000,- Kr. 155.000,- Kr. 59.900,-

YAMARIN 53 BR
m/Yamaha 100hk

YAMARIN 46 SC
m/Yamaha 40hk

YAMARIN 42 OPEN
m/Yamaha 15hk

Kr. 29.900,- Kr. 19.900,- Kr. 9.900,-

PIONER 15 PIONER 13 PIONER 8

Kr. 279.000,- Kr. 1NY BÅT TIL FERIEN!

Norges nye 
båtutstyrskjede

Alle båter er på
lager og kan

leveres omgående

Etter en tøff periode
med nedgang, opplever
MidthaugAS påKleive
nå en etterspørsels-
vekst som er så kraftig
at stabenmå utvides
betydelig.

EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no’

MOLDE: Adm. direktør Karsten O.
Midthaug iMidthaugAS opplyser
atbedriftennågårutogsøkeretter
ti nye medarbeidere på Kleive.
Bedriften har i dag 70 ansatte der.
I tilleggkommer55ansatte iMidt-
haugsåttesalgsogmontasjeselska-
periSør-Norge.
– Vi har hatt en sterk vekst i or-

dreinngangeniandrekvartal.Etter
en ordreinngang på budsjett i før-
ste kvartal, har ordreinngangen i
andrekvartaløkttil50prosentover
budsjett,sierKarstenO.Midthaug.
Hovedtyngden av omsetningen

til Midthaug fordeler seg på pro-
duktene trapper, rekkverk og bal-
konger for det norske bygg – og
entreprenørmarkedet.

Byggebransjen.Hanfortellerat

Midthaugnåmerker øktaktiviteti
byggebransjen i de deler av Norge
som lå langt nede etter finanskri-
sen.Midthaug fikkerfarenedgang-
en, med fallende etterspørsel og
omsetning.
–Omsetningensankfra127mil-

lionerkri2009til125millionerkri
fjor, sierKarstenO.Midthaug, som
opplyser at 2010-resultatet ble på
rundtenhalvmillionkr.
Hanventeretbedreåri2011enn

ifjor.
– Utfordringennå er åhåndtere

ordremengden som kommer inn.
Vi er avhengig av å få inn ressurser
på ingeniør- og konstruksjonssi-
den,sierMidthaug-sjefen.

Finanskrise. I en tøff periode
med finanskrise, fallende marked
og sterkt prispress, valgte Midt-
haugåbyggeoppsalgsavdelingene
ytterligere.
– Det er resultatet av denne sat-

singen vi nåhøster av,med god or-
dreinngang. Med fokus på design
og kvalitet, får vi gode tilbakemel-
dingerfravårekunder.Løsningene
endrer seg kontinuerlig med hen-
syntilomfangogkompleksitet, et-
tersomnyekravstilles tilutførelse
ogdesign,sierKarstenO.Midthaug.
Han forteller at det i Møre og

Romsdal og Trøndelag har gått for
fulltheletida.
– Her har det ikke vært noen

merkbar finanskrise. Men på det
sentraleØstlandethardetværtmye
tøffereienlangperiode.Nåmerker
viatvierpåbudsjettderdet førhar
værtdårlig,ogatvi eroverbudsjett
der det før har vært brukbart, sier
KarstenO.Midthaug..

Omorganiserer.Hanopplyserat
det nå gjøres endringer i organisa-

sjonenforåoppnåenbestmuligor-
ganiseringavbedriften,Dettefaller
sammenmedetkommende«gene-
rasjonsskifte»ifleredeleravstaben.
–Dette åpner for utfordringer,

men også nye muligheter. Forkla-
ringenpåatvisålangtharlyktes,er
atviharhattdyktigeogstabilemed-
arbeidere. Foråbetjenevårøkende
kundemasse, utvikle bedriften og
våremedarbeidere videre, søker vi
nånyemedarbeiderepåulikenivå,
sierKarstenO.Midthaug.

Midthaug utvider
Ordreinngangen øker kraftig – ansetter ti nye

Etterspørselsboom: Adm. direktør Karsten O. Midthaug i
Midthaug AS har en vekst i ordreinngangen på over 50
prosent. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

ÅLESUND: I 23-tida tirsdag
kveld ble det meldt at to unge
dyreplagere hadde skutt mot
måser like ved Moa butikksen-
ter i Ålesund. Melderen mener
at det ble brukt et luftvåpen.
Minst en måse var skadd og
måtte avlives.

Politiet hadde gode spor å
gå etter, og kunne ikke lenge
etter bekrefte at de hadde
foretatt ransaking hos en av
gjerningsmennene, og tatt
beslag i flere luftvåpen. Saka
etterforskes av Ålesund politi-
stasjon.

Beslagla luftvåpen

VESTNES: En patrulje fra utryk-
ningspolitiet hadde onsdag
morgen fartskontroll i 80-sona
i Skorgedalen. Resultatet ble
10 forenklete forelegg.

Ti tatt i
fartskontroll

STAVANGER: Bålbrennere i Sør-
Norge må være forberedt på
byger sankthansaften. Nord-
over blir det derimot finvær.
Det er godt nytt for dronning
Sonja som skal til Vardø og av-
duke minnesmerke over dem
som ble brent for trolldom. NTB

Regn og sol på
sankthansaften


