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fra jobb og næringsliv. Send tekst og bilder  
på e-post til redaksjonen@tb.no

■ oslo børs
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 Oslo Børs hovedindeks

OSLO BØRS

OBX - 25 mest omsatte
 Kurs Endring
Kongsberg Automotive      0,15 0,00
Norwegian Air Shtl.     .... 1,35 -0,23
NEL ................................. 17,66 -0,59
PGS ................................... 4,04 0,07
DNO ................................. 5,85 -0,01
Norsk Hydro    ............... 27,58 0,46
Thin Film Electronics     ... 0,34 0,00
B2Holding ....................... 5,22 0,53
Equinor   ...................... 145,40 2,00
Axactor   .......................... 6,99 0,15
IDEX Biometrics           ..... 1,67 0,02
Storebrand     ................ 51,18 0,54
DNB .............................. 142,00 0,80
Akastor ............................ 5,97 0,08
REC Silicon    .................... 3,24 -0,04
Endúr     ........................... 1,47 -0,06
DOF .................................. 0,61 0,02
Hexagon Composites        43,16 -2,84
Telenor   ...................... 145,30 1,90
XXL ................................ 21,34 -0,16
Mowi      ...................... 172,15 0,95
Borr Drilling  ................... 9,11 0,25
Kværner   ......................... 9,67 0,09
NEXT Biometrics Group     2,23 -0,17
Orkla     .......................... 88,80 -0,40
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856,19 (+0,18%)

 mar           apr           mai           jun           jul           aug

  aug 19                                                                aug 20

Norske Fond på topp
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Danske Invest Norge Vekst .........12,35
DNB SMB N ...................................10,76
DNB SMB A ...................................10,64
Storebrand Vekst ...........................9,56
Storebrand Norge Fossilfri ............9,49

Norske Fond på bunn
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Storebrand Norge B ................... -85,25
Storebrand Verdi N .................... -44,90
FIRST Generator A ....................... -8,70
FIRST Generator S ........................ -7,17
Pareto Investment Fund A .......... -2,69

Valuta 10.08 07.08
Australske dollar AUD 6,46 6,49
Danske Kroner DKK 142,71 142,90
Euro EUR 10,63 10,64
Japanske Yen JPY 8,52 8,52
Kanadiske Dollar CAD 6,75 6,75
Pund Sterling GBP 11,79 11,78
Sveitsiske Francs CHF 985,08 985,13
Svenske Kroner SEK 103,39 103,17
US Dollar USD 9,04 9,01

45,17 (+1,67%)

Level på Tolvsrød har 
kjøpt inn apparater 
som skal gjøre lufta 
renere og forhåpent-
ligvis fjerne koronavi-
rus: – Medlemmer 
med pollenallergi sier 
de merker forskjell.
Tomine Walmsness 
tomine.walmsness@tb.no

– Vi hadde apparatene på plass 
uka før vi fikk åpne dørene 
igjen, og nå har vi utvidet med 
to til, sier daglig leder Irene 
Aarø. 

Treningssenteret Level er en 
av de første i Norge som satser 
på den såkalte BioZone-tekno-
logien.

– Vi ser nå at oppblomstrin-
gen av viruset er i gang, og den-
ne høsten blir det ikke akkurat 
borte. Så vi ønsker å gjøre det vi 
kan for å slippe å stenge igjen, 
sier Aarø.

For å garantere sikkerheten 
av produktet, har et av Verdens 
helseorganisasjon samarbei-
dende laboratorier – innen fors-
kning på influensavirus, kon-
trollert og sertifisert apparate-
ne, det skriver hrrrnett.

Totalt har senteret på Olsrød 
Park ni apparater, der sju av 
dem er montert på de mest po-
pulære områdene.

– Vi har fått tilbakemeldinger 
fra medlemmer med pollenal-
lergi som nå sier at det er fan-
tastisk luft her. 

eliminerer virus
Apparatet er et luftrensersys-
tem som blant annet skal drepe 
dråpesmittevirus som CO-
VID-19. Det forklarte Kenneth 
Erivik, skadesjef i Nokas Skade-
dyrkontroll, til Vestviken24 tid-
ligere i sommer. Ervik har i flere 
år jobbet med dette systemet 
som kanaliserer luften i et ren-
sekammer ved bruk av intenst 
bakterie- og virusdrepende UV-
lys.

– Det er jo en usynlig fiende 
som kan sveve rundt oss. Der-
for investerte vi i en teknologi 
som dreper viruset der det fak-
tisk beveger seg. Det kan godt 
hende at du blir smittet, men 
du skal ikke bli smittet hos oss, 
sier Irene Aarø.

Den daglige lederen innrøm-

mer at hun ikke hadde kjenn-
skap til teknologien fra før. 
Først virket det for godt til å 
være sant, men da hun satte seg 
inn BioZone teknologien, for-
sto hun at noe så enkelt faktisk 
kan redde liv. 

– Vi har mange medlemmer i 
risikogruppa, og det er viktig 
for oss å legge til rette for at de 
føler seg trygge på trening, sier 
hun og legger til:

– Jeg opplever at flere er takk-
nemlige, spesielt de som er ek-
stra utsatt. Men også dem som 
kanskje ikke er redde for å bli 
smitta selv, men bekymrer seg 
for besteforeldrene sine. 

redde for å trene
Aarø får fremdeles mail fra folk 
som ønsker å fryse eller avslut-
te medlemskapet sitt. Rett og 
slett fordi de ikke tørr å trene 
før koronasituasjonen er over. 

– Men jeg tror vi opplever det 
mindre en veldig mange andre 
sentre, legger hun til.

Aarø forteller også at hun 
først trodde det ville bli umulig 
å drive et trygt senter under en 
slik epidemi. Men da hun kom 
over luftrensersystemet endret 
hun mening raskt.

– Jeg er kjempe redd for be-
driften min, for sist var det tre-
ningssentrene som ble holdt 
stengt lengst. Om det eventuelt 
skjer igjen, håper jeg det blir lo-
kale tilpasninger, istedenfor en 
ny «lockdown» av alle sentre i 
Norge. Vi har jo dette systemet i 
ryggen, og skiller oss derfor fra 
andre, sier hun.

helseaktør
Da treningssentrene over hele 
Norge åpnet 15. juni kom med-
lemmene tilbake til Level. Man-
ge med et stort behov for å tre-
ne. Ikke nødvendigvis for å få 
store muskler og god kondi-
sjon, men for den mentale hel-
sens skyld.

– Det savnet som var hos 
medlemmene våre da vi åpnet 
igjen, bekreftet hvor mye sen-
teret betyr for helsen til veldig 
mange.

Flere av medlemmene er 
svært ivrige etter å oppretthol-
de smittevernseglene, men 
Aarø påpeker at det er lett for 
folk å glemme. 

Derfor har de blant annet en 
resepsjonist på Level, som all-

tid minner folk på å smører seg 
inn med Antibac ved inngan-
gen. 

– Vi er en helseaktør vi også. 
Trening er så viktig for helsa 
under en tiden som dette. I 
lengden tror jeg vi vil tjene på 
denne investeringen. Det vik-
tigste er at jeg kan fortsette å 
drive Level for medlemmene, 
og de ansatte her, sier Aarø.

Quality hotel
Utenfor treningssvermen har 
også flere bedrifter og organisa-

sjoner benyttet seg av appara-
tene. Blant annet Quality Hotel 
Tønsberg.

Hotellsjef Øyvind Hagen gikk 
til innkjøp av luftrensersyste-
met og installerte det på utvalg-
te hotellrom. Hagen forklarte 
avgjørelsen sin til Vestviken 24 
slik: 

– Dette kan være en mulighet 
for dem som er mest skeptiske. 
Vi har tenkt mye rundt matal-
lergi før, nå ser vi dette som en 
nytt tilbud til kundene, et kon-
kurransefortrinn. Det er super-

– Det kan godt hende du blir smittet, men du skal ikke bli smittet hos oss

irene tar smittevern på alvor
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– Det kan godt hende du blir smittet, men du skal ikke bli smittet hos oss

Irene tar smittevern på alvor

saTser PÅ Trygg lUFT: Treningssenteret Level investerer i en teknologi som gjør det trygt for 
medlemmene å ta vare på den fysiske og psykiske helsen. FOTO: JUlIe reFseTh

interessant å teste ut. Og vi bin-
der oss ikke opp til noe.

Gamle problemkontrakter 
har gitt flere år med røde 
tall for Lauritsen Gjerdefa-
brikk. Men 2020 skal by på 
overskudd, og fabrikken 
må øke produksjonen, 
melder sjefen, som i fjor 
økte staben med fem.
Asbjørn OlAv lien 
asbjorn.lien@tb.no

Daglig leder Karl Levinsen ved 
Lauritsen Gjerdefabrikk på Bor-
geskogen er ikke glad for fjorår-
ets underskudd på over 6 milli-
oner kroner. 2018 var bare litt 
bedre, med et driftsunder-
skudd på 4,6 millioner kroner.

– Årsaken til underskuddene 
er at vi var bundet i flere store 
prosjekt som av flere grunner 
gikk dårlig.

– Hvilke?
– Jeg ønsker ikke å uttale meg 

offentlig om det, vi skal fortsatt 
ha et godt forhold til disse kun-
dene. Og det har vi.

– Valgte å stå i det
Ifølge Levinsen var dette flere 
prosjektavtaler som ble inngått 
for flere år siden.

– Vi valgte å stå i det, og ta 
gjennomføringsansvar, sier 
han, og tilføyer:

– Det gjør godt å bli ferdig 
med den gamle arven, som har 
påført oss tap både i 2018 og i 
fjor. 2020 ser ut til å bli et bra år 
for oss.

– Av regnskapene går det 
fram at eiendelene i selskapet 
har økt fra 39,8 til 46,9 millio-
ner kroner. Har dere investert 
tungt?

– Vi har gjort noen investerin-
ger i utstyr og biler, og bygget 
opp varelageret. For å imøte-
komme den økte etterspørse-
len må vi legge opp til full pro-
duksjon gjennom hele året.

I fjor økte fabrikken staben 
fra 31 til 36 fast ansatte.

Kunst for 400.000 kr.
– En liten kuriositet i regnska-
pet er at dere brukte 393.500 
kroner på å kjøpe kunst. Hva 
slags kunst?

– Vi inngikk en barteravtale 
med Roseslottet i Oslo, der vi 
fakturerte dem, og de oss.

«Roseslottet 2020 er en 
kunstinstallasjon og et pedago-
gisk prosjekt som har til formål 
å fortelle historien om okkupa-
sjonen av Norge og om de 
grunnleggende prinsippene for 
demokrati, rettsstat og huma-

nisme som da ble satt ut av 
kraft», framgår det av selska-
pets egen nettside. Kunstneren 
Vebjørn Sand er én av styre-
medlemmene.

– Du sier at 2020 blir bra. 
Hvorfor?

– Vi har budsjettert med en 
omsetning på over 80 millioner 
kroner. Så langt er vi der vi skal 
være. Jeg er temmelig sikker på 
at vi har overskudd når året er 
omme. I år har vi bygget opp 
mulighetene for helårsproduk-
sjon av gjerder, vi har økt logis-
tikk-kapasiteten og vareflyten 
gjennom lokalene våre på Bor-
geskogen.

Kastet seg rundt
– Hvordan har dere merket kor-
onapandemien?

– Året ble spesielt, blant an-
net fordi vi kjøper mye fra ut-
landet. Først ble Kina stengt, så 
Italia og India, alle land vi 
handler mye med. Men vi så 
hva som var i gjære, og var 
framsynte nok til å få tak i store 
mengder råvarer fra våre gode 
leverandører. Derfor kunne vi 
også hjelpe andre selskaper i 
konsernet. Problemet var på 
montørsiden. Vi har flere fast 
ansatte som er fra Polen og Li-
tauen, og de ble i vår sittende 
fast i sine hjemland. Først i slut-
ten av mai var vi fulltallige, sier 
daglig leder for det selskapet 
som tidligere holdt til i Tøns-
berg.

Rett før jul 2016 ble Lauritsen 
Gjerdefabrikk AS kjøpt av Gar-
da sikring AS, som eier flere an-
dre selskaper i gjerde- og sik-
ringsbransjen. Seks år tidligere 
flyttet fabrikken produksjonen 
fra Stensarmen i Tønsberg, der 
den ble grunnlagt på 30-tallet, 
til Borgeskogen i Stokke. 

Fikk enda et år 
med røde tall

lager Mer: Mens de siste 
årene har vært smertefulle for 
Lauritsen Gjerdefabrikk, må den 
gamle Tønsberg-bedriften nå øke 
produksjonen og kan se svarte 
tall i regnskapene. 
 FOTO: asbJørn OlaV lIen

 ■ Det er et luftrensersystem 
som dreper bakterier og 
virus i luften, pluss på 
overflater. 

 ■ Biozone AirCare apparater 
dreper 99 % av Corona 
viruset innen 60 sekunder 
på overflater.

 ■ Teknologien ble utviklet 
av NASA sammen med det 
amerikanske forsvaret tidlig 
på 90-tallet

 ■ UV-lyset er kraftig nok 
til å ødelegge DNA'et i 
mikroorganismene. Som 

gjør det umulig for dem å 
vokse, ergo viruset kan ikke 
spre seg videre.

 ■ Den er mer effektiv enn 
en vanlig luftrenser fordi 
den benytter seg av 
plasmaproduserte enheter, 
de bruker mindre energi, 
men fungerer raskere og 
mer effektivt. 

 ■ Apparatene renser også 
luften for støv og flyktige 
organiske forbindelser, som 
reduserer vond lukt.

KIlder: bIOZOne.nO.

bIOZOne

gOde 
TIlbaKeMeldInger: Flere 
medlemmer setter pris på å bli 
ivaretatt på senteret.  FOTO: PrIs

Burger King Telemarkspor-
ten ved E18 i Porsgrunn er 
midlertidig stengt etter at 
en medarbeider testet 
positivt på en hurtigtest 
for covid-19.
Hamburgerkjeden opplyser at 
de er i god dialog med kommu-
nelegen i Porsgrunn om smitte-
sporing.

– Alle som vi vet har vært i 

kontakt med vedkommende, er 
informert og sendt til testing. 
Det viktigste for oss nå er å få 
oversikt og kontroll over situa-
sjonen slik at vi kan ivareta våre 
medarbeidere og gjester på best 
mulig måte, sier administre-
rende direktør Rune Sandvik i 
Burger King i en pressemelding, 
som Telemarksavisasiterer fra.

Burger King vil være stengt 
inntil videre, og restaurantkje-

den vil komme tilbake med mer 
informasjon etter hvert.

Kommuneoverlege Inge 
Skauen i Porsgrunn bekrefter 
overfor NTB at kommunen er i 
gang med smittesporing og kon-
takt med mulige nærkontakter.

Hun har ikke funnet mistan-
ke om smitte for gjestene eller 
smitte gjennom maten. Ingen 
gjester må i karantene eller bli 
testet etter å ha besøkt burger-

restauranten. Porsgrunn-ord-
fører Robin Kåss (Ap) sier Bur-
ger King-medarbeideren testet 
positivt for korona på en såkalt 
hurtigtest. Denne prøven må 
bekreftes av en laboratorieprø-
ve, men for å være føre var er 
restauranten altså stengt.

– Kommunen gjør prøveta-
king av andre ansatte og nær-
kontakter for øvrig. De som på 
en eller annen måte er berørt, 

vil få nødvendig informasjon. 
Endelig bekreftelse på om per-
sonen er smittet, vil inngå i rap-
portering av smittetallene, sier 
Kåss i en pressemelding.

Ordføreren ber samtidig inn-
byggerne i kommunen gjøre alt 
de kan for å unngå smitte, som 
å droppe unødige reiser og 
sammenkomster, huske av-
standsregler og vaske hendene 
ofte. nTb

burger King i Porsgrunn stengt – testet positivt


