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Ringsaker Blad

Festival på Simenstad

Utvider: Lutefiskfestivalen utvides med flere serveringssteder.
Foto: Jeanette S. Håland
Simenstad og Hoel er blant disse.

I månedsskiftet oktober/november arrangeres Lutefiskfestivalen for andre gang. For
noen uker siden ble det kjent at
Hoel gård på Nes blir ett av serveringsstedene. Det blir også
Simenstad.
– I fjor ble festivalen arrangert kun i Hamar, men nå ønsket vi å utvide området, med
serveringssteder av topp kvalitet. Det er viktig å være til ste-

de i Ringsaker. Mye av tilbehøret man finner på en lutefisktallerken kommer nettopp herfra, sier festivalsjef Oddvar
Hemsøe.
Brit Skurdal Braastad på Simenstad gleder seg til å servere
sin variant av lutefisk.
– Det jeg synes er spennende
med mat er at man kan kombinere det tradisjonelle med noe
nytt. Når det gjelder lutefisk

var det begrenset hva man
hadde tilgang til av råvarer i
gamle dager. Med alle mulighetene vi har i dag er det rom
for å eksperimentere litt.
På Simenstad er det plass til
80 personer på det meste. Også
her er det muligheter for lukkede selskaper for bedrifter,
dersom det er ønske om det.
– Bestilling skjer via festivalens nettsider. Velkommen.

Fornøyde: Direktør Lars Brede Aandstad (til h.) i Moelven Byggmodul AS selv til stede da modul nr. 80 000 ble heist på plass. Daglig leder Ole Johan Krog Bakke AS er fornøyd med progresj

Milepæl passert for Moelven Byggmodul

Leverte modul nummer
Denne uken heiste
Moelv Byggmodul på
plass modul nummer
80.000. Det skjedde
på Jessheim, i et
boligprosjekt som
blir innflyttingsklart
på rekordtid.
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Kverndalsvegen på Jessheim er det hektisk aktivitet. Store og små familier
venter på sin nye bolig, og utbyggeren og entreprenør Bakke AS er tilsvarende utålmodig.
– Årsaken til at vi valgte å
bygge med moduler, er kortere
byggetid. Da går det raskere å
selge boligene, og finanskostnadene blir lavere, sier Ole Johan Krog, daglig leder i Bakke
AS, et boligbyggekonsern i
Aurskog med markedsområde
på Romerike og i Follo.

- Dette er det første prosjektet med modulbygging, og så
langt er vi veldig fornøyde, sier
Krog.
Prosjektet omfatter 60 leiligheter, 2-roms, 3-roms og
4-roms, fordelt på seks bygg.

Kort byggefase
Årlig omsetter Moelvens modulenheter i Norge og Sverige
for 1,2 milliarder kroner, et tall
som inkluderer midlertidige
eller flyttbare bygg så vel som
permanente bygg som boligprosjektet på Jessheim. Fordelene med å bygge på denne må-

Krefter: Det skal solide kraner
til for å løfte modulene på plass.
ten er mange for de rette prosjektene, påpeker direktør Lars

Brede Aandstad i Moelven
Byggmodul AS.
– Det som var aller viktigst
for denne kunden var rask
gjennomføringstid. Vi startet
produksjonen av modulene i
fabrikk i februar, og overleverte de første av i alt seks bygg
fredagen før påske. Så vi har
innfridd det ønsket ganske bra,
sier Aandstad, som forteller at
byggene overleveres suksessivt. Det siste vil være levert
over sommerferien.
– Det er faktisk ikke ekstraordinært. Vi har mange tiårs erfaring med denne byggemetoden

