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Nyhetsbrev fra Lierne Næringsforening

Næringskaffe
12. juni kl. 18.30 arrangerer
Lierne Næringsforening
næringskaffe på Gale-rie i
Sandvika. På programmet har
vi presentasjon av rapporten
for prosjektet Næringsvennlig
kommune, en
bedriftspresentasjon, og
informasjon om prosjektet
Levende Lierne, med fokus på
lærlinger og rekruttering.
Næringsforeninga spanderer
kaffe, og ønsker både
medlemmer og andre
interesserte velkommen.

Relansering av
lierne.no
Hjemmesida lierne.no ble
relansert under en
pressekonferanse den 9. mai.
lierne.no er nå bygd om til å
være en portal, som leder
videre til Lierne kommune,
Lierne Utvikling, Visit Lierne
Lierne Næringsforening,
prosjektet Ung i Li, m.m.

Tips oss om saker
Har du nyheter, eller saker fra
din bedrift som du gjerne vil
ha med i nyhetsbrevet? Vi blir
glade for tips, så gi oss et hint
med å sende en e-post til
oykveli@gmail.som
Lierne Næringsforening

- Ingrid Berntzen tar oppdrag for både bedrifter og private. Her er hun på
hjemmebesøk og renser en sofa.

Fersk Li-bygg starter
renholdsservice
Ingrid Berntzen fra Kvam, fant kjærligheten i Lierne og
flyttet til Sørli for et knapt år siden. Nå har hun startet
hun sin egen bedrift. -Jeg har alltid hatt lyst til å starte
egen bedrift siden jeg er særdeles glad i utfordringer, og i
januar i år hoppet jeg i det, og startet Lierne
Renholdsservice, sier Ingrid. Med mottoet «La fritid
være fritid», vil hun gi mulighet til at Li-byggen og
hytteeierne i kommunen skal kunne bruke fritida på det
de ønsker, i stedet for vasking og renhold. Og det er ikke
bare hus og hytter Ingrid kan tilby en «oppshining» av.
-I tillegg til renhold og enkle vaktmestertjenester, så kan
jeg også tilby å legge vippeforlengelser. På sikt har jeg
tenkt å begynne med negleteknikk også, forteller hun.
Som mange fersk bedriftseiere, har hun erfart at det er
utfordrende å drive egen bedrift. -Det har vært en bratt
læringskurve, men det har vært veldig spennende. Jeg er
stolt over bedriften min og det jeg har fått til så langt. På
kort sikt har hun flere delmål, blant annet å tilby salg av
renholdsartikler. -Målet på lang sikt er å kunne ha en
eller flere ansatte, avslutter hun.
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Trygve sikrer
jernbanearbeiderne

Nytt fra Lierne
Utvikling
Som en del av de
kompetansehevende tiltakene
som skal gjennomføres i løpet av
omstillingsprogrammet,
arrangerer Lierne Utvikling en
rekke kurs. Nå i mai holdes det et
maskinførerkurs, som raskt ble
fulltegnet.
For å sikte at alle som har behov
for dette kurset får mulighet til å
ta det, legger Lierne Utvikling
opp til en ny runde senere i år, og
alle som ønsker å delta kan
melde det på e-post til:
tor.inderdal@lierne.kommune.no
De tar også i mot ønsker på
andre kurs som næringslivet kan
ha behov for.
Ønsker du å komme i kontakt
med Lierne Utvikling?
Gå inn på hjemmesida deres
lierneutvikling.no , og følg dem
på facebook:
@lierneutvikling

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.
Lierne Næringsforening

Det går ikke noe tog i Lierne, men det er flere Li-bygg
som jobber langs jernbaneskinnene rundt omkring i
landet. En av dem er Trygve Inderdal. I 2013 startet han
selskapet Z Safety, som i 2015 skiftet navn til Bane &
Elsikkerhet Trøndelag AS. Gjennom dette selskapet
leverer Trygve sikkerhet og servicetjenester i forbindelse
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med anleggsarbeid langs jernbanenettet.
-I et års tid nå har jeg jobbet på Nordlandsbanen
mellom Steinkjer og Bodø, men jeg har hele landet som
nedslagsfelt, og har vært innom de fleste strekningene i
løpet av årene, sier Inderdal. -Det blir en god del reising,
legger han til. Per i dag er han eneste ansatte i Bane &
Elsikkerhet Trøndelag AS. Målet hans er å utvide med 1-2
nye ansatte fram til sommeren 2018, og på lang sikt
mener Trygve det er mulig å få til mellom 5-10
arbeidsplasser.
- Det satses på jernbane nå, både på vedlikehold og
nybygging. Spesielt skal det bygges mye i Trøndelag i åra
framover, så det blir nok å holde på med, fastslår han.
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