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Bygdefiberprosjektet
en suksess!
Under Lierne kommunestyre
sitt julemøte, ble resultatene av
bygdefiberprosjektet markert.
For to år siden var
fiberdekninga i Lierne null. I
dag, etter at fase én i
bygdefiberprosjektet, har over
500 husstander fått
fibertilgang. Kommunen
jobber nå med fase to, for å
prøve å øke antall tilknytninger
ytterligere.

Bli medlem i Lierne
Næringsforening
Ønsker din bedrift, eller du
som privatperson å bli medlem
i Lierne Næringsforening?
Ta kontakt med leder John
Olav Vestgård på e-post:
jo-vestg@online.no eller
Øyvind Kveli:
oykveli@gmail.com
Medlemsavgiften er på kr.
500,- pr. år.

Tips oss om saker
Har du nyheter/ saker fra din
bedrift som du vil ha med i
nyhetsbrevet? Tips oss med en
e-post til oykveli@gmail.som
Lierne Næringsforening

Lierne preparantverksted
Gunn Sundvik bor på Gjertsåsen, og er eier og driver av
Lierne Preparantverksted. Hun flyttet hjem fra Rötviken
i 2003. Der bor hun sammen med Lisa, og dattera som
snart runder året. Gunn startet bedrift i 1999 etter tre
års taksidermistutdanning i Kristiansand, og lærlingetid
på Universitetsmuseet i Tromsø og på Vitenskapsmuseet
i Trondheim. I mange år drev hun bedriften samtidig
som hun hadde deltidsjobb på siden av. Det var først i
2015 at hun satset 100% på egen bedrift. -Siden da har
jeg hatt fult fokus på bedrifta, men jeg tar fortsatt noen
avløserjobber på nabogården for å ha litt variasjon i
hverdagen, sier Gunn. -Det er greit å komme seg ut å
gjøre noe annet også nå og da, for det er fort at en blir
litt usosial når en har verksted hjemme. Men det er jo
veldig praktisk å ha kontoret hjemme, både av
økonomiske og familiære årsaker. På spørsmål om det er
nok oppdrag, får vi et klart svar: -Jeg kan ikke
markedsføre meg, for da får jeg alt for mye å gjøre, ler
hun. Neste år skal hun være hjemme med barnet, så da
har jeg ikke mulighet til å ta imot noen kunder. -Den
tida må jeg bruke på å tømme fryseren for arbeid,
fastslår Gunn. Videre håper hun å arbeide mer med
samarbeidsprosjekt. - Det er ikke er aktuelt for meg å
ansette, men jeg samarbeider mer en gjerne.
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Ung snekkerbedrift med
marked i og utenfor Lierne

Nytt fra Lierne
Utvikling

Kvetangen sag AS er blant de nyere snekkerbedriftene i
Lierne. Eiere og drivere er søskenbarna Jon Oskar og
Arvid Kvetangen, med Arvid som daglig leder.
Jon Oskar gikk byggfag på videregående, mens Arvid tok

Vi jobber fortsatt med å få
markedsført alle ledige stillinger
som er ledige i området under
paraplyen «Jobb i Lierne», så gi
oss gjerne beskjed om dere har
behov for mer folk i deres bedrift.
Besøk Jobb i Lierne på facebook:
@jobbilierne
Ønsker du å komme i kontakt
med Lierne Utvikling?
Gå inn på hjemmesida deres
lierneutvikling.no , og følg dem
på facebook:
@lierneutvikling
Nå finner du oss også på
snapchat!

Lierne Utvikling ønsker alle et
godt nytt år!

Godt nytt år fra
Lierne
Næringsforening!
Lierne Næringsforening
ønsker medlemmer, og alle
andre et riktig godt nytt år.

Lierne Næringsforening

Jon Oskar (til venstre) og Arvid under taklegging for en kunde.

voksenopplæring, og gikk i lære hos Sørli Bygg AS. Etter
hvert startet de eget i 2014. Søskenbarna tar på seg alt av
arbeid innen restaurering, nybygg, og påbygg med mer.
Fra starten var det Lierne og de nærmeste kommunene
som var markedet. Men i 2016 flyttet Jon Oskar til
Trondheim, så i dag leverer Arvid tjenester hovedsakelig
i Lierne, og Jon Oskar hovedsakelig i Trondheim. -Det er
egentlig nok arbeid å få i Lierne, men det er jo også
veldig greit å ha mulighet til å ta oppdrag på flere plasser,
sier Arvid. -Det er mange snekkerfirma i Lierne, og en
skulle tro at det snart tok slutt på arbeid, men det er mer
en nok å gjøre for alle virker det som. Vi har dessverre
måttet takke nei til flere oppdrag, på grunn av pågangen,
fortsetter han. Allerede nå har firmaet oppdrag for hele
2018. -Det kommende året veldig bra ut, sier Arvid.
I utgangspunktet var tanken at det bare skulle være
Arvid og Jon Oskar som er ansatt i bedriften, men
fortsetter det sånn, sier de at det kan bli aktuelt å
ansette én person til på sikt.
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