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Saker fra styremøte
i Lierne
Næringsforening
Lierne Næringsforening hadde
styremøte 24. mai. Følgende
saker ble tatt opp:
-Planlegging av næringskaffe
til høsten.
-Status strøm til Jule
Industriområde.
-Konsekvenser med avvikling
av fasttelefonnettet.
-Samarbeid med kommunen
og skolene for å sikre
rekruttering.
Har du saker du ønsker styret
skal se på, kan de sendes til:
oykveli@gmail.com

Næringskaffe
24. mai arrangerte
næringsforeningen
næringskaffe hos Nordli
Totaktservice. 20 personer
deltok, og det ble interessante
diskusjoner.
Næringsforeninga har som mål
å arrangere to treff til i løpet av
høsten. Også disse vil bli holdt
ute på en bedrift. Mer
informasjon kommer.

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

Nye drivere på Rengen
Samdrift
I 1980 ble Liernes andre samdrift startet. Rengen samdrift
bygde fjøs helt på svenskegrensa i Sørli. På tross av sterk
motstand fra landbruksmyndighetene, fikk samdrifta til slutt
dispensasjon til å bygge både løsdriftsfjøs gjødselkumme
utenfor fjøset. Den gang var beskjeden at både løsdriftsfjøs og
utendørs gjødselkumme, både da og i tiden framover, bare
kom til å tilhøre unntakene. Nå til dags tilhører begge deler
normalen. Rengen Samdrift drives i dag av to av Liernes
ferskeste bønder. Dan Leo L. Totland og Bjarne Arvasli tok
over gården fra sine foreldre 01. januar i år.
-Vi har sett fram mot å ta over fjøset fra foreldrene våre siden
vi var små, så vi er glade for å stå som eiere nå, sier Dan Leo.
I dag har gården ca. 250 mål med dyrket mark, i tillegg så leier
de ca. 420 mål. Melkekvote de har er på 230.000 kg.
De ferske driverne har allerede begynt å se på videre utvikling
av gården, og har begynt å regne på en utvidelse av fjøs og
buskap. -Skal vi få økt inntjening, må vi investere og bygge ut,
sier han. Planen er å øke besetningen men opp mot 20
melkekyr, og kjøpe til 120.000 kilo ekstra i melkekvote.
I tillegg til å være bønder, jobber Dan Leo på Li-Skifer, og
Bjarne på Midt-Norsk Byggservice. -Det går bra å jobbe ved
siden av gården når en har fleksibel arbeidsgiver, smiler Dan.
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Timberbygg i bygd og by
Da Jørgen Bergli gikk ingeniørhøyskolen i Trondheim ble han
kompis med tre andre studenter med tømrerbakgrunn. Etter
endt utdanning og litt yrkeserfaring, valgte de i 2011 å stifte
Timberbygg sammen. De fikk med seg en byggmester til på

Nytt fra Lierne
Utvikling
Vi vil gjerne ha tilbakemedling på
ønsker om kurs.
Kurs som er under planlegging
er:
HMS-kurs for landbruket
Maskinførerkurs
Styrekurs
Andre ønsker, eller interesse for
deltakelse på nevnte kurs gjøres
på mail til:
tor@lierneutvikling.no
Minner om påmelding til
Norgeskonferansen i august:
https://lierneutvikling.no/
norgeskonferansen/
Ønsker du å komme i kontakt
med Lierne Utvikling?
Gå inn på hjemmesida vår
lierneutvikling.no , og følg oss på
facebook: @lierneutvikling
Se mer om næringsutviklinga i
Lierne der den skjer, i bedriftene,
heng med på snapkontoen:
Lierneutvikling

Abonnere på
nyhetsbrevet?
Ønsker du å få nyhetsbrevet
tilsendt på e-post?
Send en e-post til
oykveli@gmail.com og skriv at du
ønsker å abonnere på
nyhetsbrevet, så kommer det
direkte inn i din elektroniske
postkasse!
Lierne Næringsforening

eiersiden, og første driftsår var de 5 ansatte.
-Vårt første store oppdraget var å restaurere Kveli
samfunnshus, og fikk en veldig bra start med det, sier Jørgen.
I 2013 ble lysten til å flytte hjem til Kvelia for stor for Jørgen
og samboeren, så da tok Jørgen med seg sin del av Timberbygg
hjem, og startet å jobbe der. Nå har bedriften vokst til å bli en
totalentreprenør med 24 personer ansatt. -Med så mange i
sving har det blitt mye mer å gjøre administrativt. Jeg har
hovedansvaret for prosjekteringa i bedriften. I tillegg selger
jeg ingeniørtjenester og tegning til både private og andre
bedrifter fra hjemmekontoret i Kvelia. Resten av gjengen
jobber i Trondheim. -Jeg prøver å være en tur til Trondheim
annenhver uke, men ellers er det ingen problem å jobbe fra
Lierne, slår han fast.
Timberbygg har stort fokus på kompetanse, og tilbyr
læreplasser, og byggmesterutdanning på kveldstid for de
ansatte. Jørgen eier i dag 25% av selskapet som i fjor omsatte
for 30 millioner.
-Målet for året i år er å omsette for 50 milioner, og sånn som
prognosene ser ut nå, så ligger vi an til å nå målet. Ordreboka
preges av store og langvarige prosjekt. Vi har jobbet bevist
med kvalitet, og ser at vi nå blir anbefalt av andre fagpersoner,
noe som er veldig artig.
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