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I 16 år jobbet Hans-
Henrik Pedersen for
Norild før Askim-
bedriften gikk over
ende. Nå har 40-
åringen skapt sin
egen arbeidsplass.

ASKIM: Pedersen har fagbrev
som kuldemontør, og navnet
på virksomheten er Alti Kulde. 

– En stor del av jobbene hand-
ler om service på kjøleanlegg og
ventilasjon for butikker, ofte
akutt når noe klikker. Blant
mine kunder har jeg også pu-
ber, kiosker og kafeteriaer.
Noen jobber har det blitt for
husholdninger og bønder, og
jeg håper dette blir et kunde-
segment som vil øke, sier han.

Tøff start
Som Norild-ansatt opplevde Pe-
dersen at Norild både ble kjøpt
opp (2009) og at selskapet gikk
konkurs (2010). I juni i fjor be-
gynte han for seg selv og leide
ut sine tjenester til selskapet
som kjøpte Norild, Teknotherm
i Sarpsborg. Men i desember
gikk også dette selskapet over
ende. Dermed mistet Pedersen
en betydelig del av inntekts-
grunnlaget sitt.

Han medgir at Teknotherm-
konkursen har gitt ham en tøff
start som selvstendig. I dragsu-
get forsvant i underkant av
100.000 kroner som det kon-
kursrammede firmaet skyldte
ham for utførte oppdrag.

– Du får et annet forhold til
penger på konto når du driver
for deg selv. Du må lære deg å
være mer måteholden, smiler
han.

Stille periode
– Vinteren er alltid en stille pe-
riode i denne bransjen. Men så
fort varmen dukker opp, kom-
mer jobbene. Kuldemontør er
ikke det rette yrket for den som
ønsker stille og rolige sommer-
ferier. Etter en vinter nærmest i
dvale, må kjøleaggregatene job-
be på spreng i sommervarmen.
Dermed fosser akuttoppdra-
gene inn, særlig på eldre an-
legg, sier han.

Pedersen legger ikke skjul på
at det var en overgang å forlate
en stor arbeidsplass og begyn-
ne for seg selv. Han savner ar-
beidsmiljøet og gode kollegaer.
Tidkrevende papirarbeid og
fakturering er også en ufravike-
lig del av det å drive for seg selv.

– Kjølebransjen er tøff på Øst-
landet, med steinhard konkur-
ranse, sier han.

For å få et ekstra bein å stå på,
har Pedersen opprettet firmaet
Askim PC-hjelp. Han reparerer
datamaskiner og hjelper til
med software og nettverkspro-
blemer for privatpersoner og
mindre bedrifter.

GUNNAR FJELLENGEN
gunnar.fjellengen@smaalenene.no

416 62 318

Sørger for kulde
Startet eget firma etter Norild-konkursen

I FARTA: Hans-Henrik Pedersen (40) gjør seg klar til å gå løs på en ny jobb. Kjølemontøren er opp-
rinnelig fra Drøbak, men kom til Skiptvet med sin familie som sjuåring og har bodd i Askim siden
2000.

PUMPER VARME: Montering og service av varmepumper har blitt
en betydelig del av Pedersens oppdrag.

FAKTA

■ Etablert i 1948 som
Askim Apparatfabrikk.
Produserte kjøle- og
fryseanlegg til dagligvare-
bransjen.

■ Kjøpt av Glava i 2001.
Solgt videre til Tekno-
therm i 2009. Askim-
virksomheten opphørte.

■ Gikk konkurs og opp-
hørte som eget selskap i
oktober 2010. De Norild-
ansatte ble med over
i Teknotherm i Sarpsborg. 

■ I desember 2011 gikk
også Teknotherm kon-
kurs.

Norild

RØMSKOG: Østfold Fremskrittspar-
ti holdt lørdag sitt fylkesårsmøte i
Rømskog. Halve styret sto denne
gang på valg, og tidligere Hobøl-
ordfører Håvard Jensen ble en av
tre nyvalgte styremedlemmer i fyl-
kespartiet. 

På årsmøtet ble også strategien
frem mot stortingsvalget 2013 dis-
kutert, og møtet bar tydelig preg av
at ungdomspartiet FpU har hatt en
betydelig fremgang i medlems-
massen og aktivitetsnivået det siste
året. FpU sto for flere av resolusjo-
nene som ble fremmet og bidro til
debatten. Ellers på møtet ble alt fra
eldreomsorg, skattenivå og moder-
nisering av offentlig sektor til inn-
vandring og ideologi diskutert.

Håvard Jensen valgt
inn i Frp’s fylkesstyre

Det ble et spennende valg ved Øst-
fold Venstres fylkesårsmøte søn-

dag. Geir Helge
Sandsmark ble ikke
gjenvalgt da årsmø-
tet valgte fylkesstyret.
Han ville fortsette,
men fikk ikke fornyet
tillit av verken valgko-
miteen eller fylkes-

årsmøtet. Isteden ble Per-Elling
Bratseth-Ellingsen fra Fredrikstad
valgt som leder med 31 mot 15
stemmer.

– Østfold Venstre står overfor ut-
fordringer som Per-Elling ville være
den rette lederen for. I tillegg har vi
i valgkomiteen fått innspill fra seks
lokallag som vil ha ham, sa leder
for valgkomiteen, Maren Hersleth
Holsen fra Eidsberg Venstre.

Trond Kristoffersen (Hobøl) fort-
setter som sekretær. Ulf Kolstad
(Askim) blir varamedlem.

Ny leder i Østfold V
etter spennende valg

EIDSBERG: Torsdag skal formann-
skapet i Eidsberg drøfte heispro-
sjektet på Heggin – et prosjekt som
ble påbegynt i fjor, men som har
vært et tema i Eidsberg i over 20 år.
Heisen vil føre til at bygget oppfyl-
ler kravet om universell utforming,
det vil si at funksjonshemmede får
tilgang til blant annet kommune-
styresalen.

Det var opprinnelig satt av 3,5
millioner kroner til byggeprosjek-
tet, en sum som nå har gjort et so-
lid hopp til 5,7 millioner. Det skyl-
des blant annet en anbefaling om
sprinkling av hele bygget, noe som
igjen innebærer behov for ny vann-
tilførsel.

Sett hele Heggin-heisen på vent,
sa Høyre da prishoppet ble kjent
før jul, men snudde etter press fra
opposisjonen. Rådmannen anbe-
faler at man gjennomfører prosjek-
tet, og i neste uke skal kommune-
styret avgjøre om man skal fortset-
te med heisprosjektet. 

Skal drøfte
Heggin-heisen


