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Sviende tap

OSLO Industrikonsernet Aker Solutions tjente
mindre og fikk et underskudd før skatt på 278
millioner kroner i fjerde kvartal 2015.
Selskapet hadde 7,8 milliarder kroner i driftsinntekter i fjorårets siste kvartal, snaut 1,3 milliarder
mindre enn i tilsvarende kvartal året før.
Driftsresultatet endte på minus 155 millioner, mot
557 millioner i fjerde kvartal 2014.
For hele 2015 var driftsinntektene ned med 1,1
milliarder til 31,9 milliarder. Resultat før skatt havnet
på 685 millioner, mot 1,8 milliarder i 2014. (NTB)

NYSTEKTE: Det gjelder å ha full kontroll på stekingen.
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HÅNDVERK: Petter Lund gjør håndverksjobben sammen med
FOTO: JON GRAN
Quyen Nguyen.

SPIRET KORN: Slik ser kornet ut etter bløtlegging i vann. Spiret korn
FOTO: JON GRAN
er som en baby-plante, heter det.

ANDRE BOLLER: Rema 1000 kjøpmennene Kent Solvang og Roger Hansen, baker og sjef for Moss
Finbakeri Petter Lund og Oddvar Forsberg (t.h), venter seg mye av det nye helsebrødet. FOTO: JON GRAN

Moss Finbakeri står imot masseproduksjonen

Lager lokalt superbrød me
Basert på godt gammeldags håndverk og
tradisjoner vil Moss
Finbakeri spise seg
enda mer inn i de
lokale brødhyllene.

LOKAL MAT
JON GRAN
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A

v flere ulike brødtyper
laget på spiret korn, er
det særlig det nye økologiske surdeigsbrødet bakt
med spiret fullkornsmel fra
hvete, bygg, spelt, linser og
søramerikanske chiafrø, som
skal gjøre susen.
Brødet markedsføres som et
supersunt helsebrød med et lavere kalori– og karbohydratinnhold enn vanlige brød, og er
ifølge hovedarkitekten bak det
nye brødet, Oddvar Forsberg
(80), like lettfordøyelig som en
grønnsak.

Han viser til at prosessen
som spiret korn går gjennom,
gjør at proteiner og karbohydrater brytes ned i kornet.

Tok et halvt år
– Dette gjør de lett fordøyelige,
og næringsstoffene kan raskt
tas opp i kroppen, uten at de
går tapt i fordøyelsen. Samtidig økes antioksidantinnholdet og vitamininnholdet særlig
vitamin C og B, sier Oddvar
Forsberg som har lang fartstid
fra helsekostbransjen, og som i
et halvt år har jobbet fram det

nye brødkonseptet i nært samarbeid med baker og daglig leder i Moss Finbakeri, Petter
Lund.
Spireprosessen gir brødet en
lav glykemisk indeks, samtidig
som kroppen tilføres mer varig
energi. Brødet skal også øke
opptaket av mineraler, og har
et lavere gluteninnhold enn
vanlige brød.
Petter Lund, sjefen for Moss
Finbakeri, er stolt over å lede
en håndverksbedrift hvor
brødbakingen skjer for hånd.
Han tror de nye kornspire-

brødene skal gi bakeriet et nytt
løft.

Lange tradisjoner
– Stadig flere ønsker å leve et
sunnere liv med trygg og næringsrik mat. Det ønsker vi å bidra til, sier han.
Det er på Moss Finbakeri surdeigen settes og hvor de nødvendige døgnlange spireprosessene gjennomføres.
Tradisjonen med brød basert
på kornspirer, er slett ikke ny.
Til og med i Bibelen er dette
omtalt. Nå gis spiret korn altså
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Åpner nettbutikk

VESTBY Byggevarehuset Bauhaus har åpnet ny
butikk som holder åpent 24 timer i døgnet.
Butikkens adresse er www.bauhaus.no og den
digitale utvidelsen av Bauhaus skal gjøre det
enklere for kundene å handle alt fra boremaskiner
til blomsterpotter og dusjkabinett.
Bauhaus nye digitale varehus gir kundene
oversikt over 13.000 varer på de digitale hyllene, og
målsettingen er at kundene i løpet av 2016 skal
finne 30 000 varelinjer online. Når alt er på plass
lover Bauhaus å bli et av Norges største online
byggemarked med over 60.000 varer i hyllene.

GOD STARTE: Per Jæger i Boligprodusentenes Forening er
fornøyd med starten på boligåret.

Økning i bygging
av nye boliger
Salget av nye boliger falt
litt i januar, mens igangsettingen økte, viser tall fra
Boligprodusentene.
ASGEIR AGA NILSEN
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Holder bra fart

– Vi har hatt en god start på
boligbyggingsåret, sier administrerende direktør Per Jæger Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Salget falt med tre prosent i
årets første måned, men er
fortsatt på høye nivåer.
– Salget av nye boliger i januar ligger også tett opp mot
de beste januarmålingene vi
har hatt de siste år, sier Jæger.
I leilighetsmarkedet var det
en salgsøkning på 6 prosent
sammenlignet med fjoråret,
mens eneboliger og småhus
gikk tilbake med henholdsvis
8 og 17 prosent.

Opp 16 prosent

ed helsegevinst
en renessanse gjennom nysatsingen i Moss.

Lokale kjøpmenn
For tre år siden innledet Moss
Finbakeri et samarbeid med lokale Rema-1000 kjøpmenn om
leveranser av bakervarer. I dag
står de ni Rema 1000-butikkene i distriktet for 40 prosent av
bakeriets omsetning.
Kent Solvang fra Rema 1000
Kanalen i Moss og Roger Hansen fra Rema 1000 i Ryggeveien, er begge meget godt fornøyd med samarbeidet med

bakeriet.
– Vi ønsker å være med på å
støtte opp om lokale virksomheter. Det har vi mulighet for
gjennom Rema 1000, og det er
veldig bra, sier de to.
Tross gjentatte innvendinger
fra lavkarbokritikerne, har butikkene i alle år hatt et jevnt og
godt brødsalg.
– Men kundene er mer brødbevisste enn før. Det ser vi ved
at folk i langt større grad enn
tidligere, studerer innholdsfortegnelsen på brødposene
før de handler, sier de to.

I dag leverer Moss Finbakeri
12 ulike brødsorter til de lokale
butikkene,
og
produserer
rundt 1200 brød hver dag.

dre byggtyper var utviklingen
omtrent flat.
– Veksten i igangsettingen
skyldes utelukkende leilighetsmarkedet, sier Jæger.

I januar var igangsettingen av
nye boliger 16 prosent høyere
enn i januar i fjor. Det er drevet av leilighetsmarkedet, der
veksten var på 41 prosent mot
samme måned i fjor. For an-

Inkasso sterkt opp
På fem år har antall utleggsaker hos namsfogden økt
med 48 prosent.
KJETIL MÆLAND

Nå har det snudd
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Bakeriet som har hatt noen tøffe år bak seg, har restrukturert
virksomheten, og fått orden på
økonomien.
Det ga i fjor en omsetning på
19 millioner kroner, og et passelig overskudd.
28 personer har sine jobber
tilknyttet
virksomheten
i
Moss.

I 2015 ble det registrert
335.235
utleggsaker
hos
namsmennene i Norge. Dette
er regninger som selv ikke inkassobyråene klarer å drive
inn, men som namsmannen
må kreve inn gjennom blant
annet trekk i lønna til de skyldige.
På fem år har antall utlegg-

saker hos namsmannen økt
med 48 prosent på landsbasis. Det er altså innkrevingsaker der kreditor ber namsmannen om hjelp til å hente
inn penger fra skyldneren.
Namsfogden i Oslo, Alexander Dey, sier til Nettavisen at 90 prosent av misligholdte betalinger blir drevet
inn av inkassobyråene, og at
de 335.235 sakene derfor bare
er toppen av isfjellet.
I Østfold politidistrikt økte
antall inkassosaker fra 12.263
i 2010 til 20.227 saker i fjor.

