
Lave priser.  Alltid

God Jul!God Jul!

Kalkun
Prior. Hel. Pr. kg

24249090

Julebrus
X-tra. 1,5 l. 
Pr. liter 3,93
+ pant

559090

med standardmål eller fast pris. 
Her skreddersys alt. 
Og alt blir solgt via forhand-

lere; ingenting til private kunder.
– Vi har aldri direkte kontakt 

med kunden som skal ha varene, 
forteller Johan Martin Lium, 
som legger til at de trolig lager 
flest skreddersydde skranker til 
offentlige og private kontorer i 
hele landet. 
67-åringen roser arbeidsstok-

ken som virkelig står på når det 
trengs (overtid), senest nå 14 
dager før jul. 

Trenger mer plass
Dagens fabrikklokaler består av 
et golvareal på 2250 kvadrat, 
samt en plasthall på 360 kvadrat-
meter. Men det er ifølge Lium 
behov for mer. 
– Vi planlegger å bygge på litt, 

sier han.
«Sjefen sjøl» planlegger etter 

hvert å trappe ned. Da skal dag-
ens produksjonsleder Kjell Ber-
dal overta.

L. Haugen var hyret inn som 
utdeler. 
Lium Møbelverksted har hatt 

tilhold i kommunen i over 80 år. 
Men svært få vet at bedriften 
blant annet har innredet suiter på 
Hurtigruta-skipene Trollfjord og 
Midnattsol, levert inventar til det 
gigantiske cruiseskipet The Wor-
ld, fraktet 20 vogntog med inn-
redning til Oslo tinghus eller 
«møblert» Ekkofisk-plattformen 
på 70-tallet. 
– Det er en fremragende be-

drift, og de ansatte besitter en 
utrolig kompetanse. Lium Mø-
belverksted er unik på sitt om-
råde, sier Arne L. Haugen.

Roser de ansatte
Møbelverkstedet har ingen varer 

– Det er en betydelig ordre fra 
Bergen Grop Fosen som er verdt 
et millionbeløp, og den sikrer 
«bunnen» i produksjon for første 
kvartal neste år, en periode som 
ofte er litt roligere enn normalt, 
forteller Johan Martin Lium, 
daglig leder ved møbelverkste-
det. 
I går var samtlige ansatte sam-

let på Bergmannskroa på Løk-
ken til felles juleavslutning. 
Samtidig benyttet ledelsen mu-
ligheten til å dele ut ei gull-
klokke (minst 25 år ved bedrift-
en) og fem Norges Vel-medaljer 
(minst 30 års ansettelse). 

Store oppgaver
Tidligere Meldal-ordfører og nå-
værende stortingspolitiker Arne 

Flere ansatte ved Lium Møbelverksted i Meldal mot-
tok i går gullklokke og medaljer for lang og tro tje-
neste. Og over nyttår starter jobben med innredninga 
til et svært skip. 
ØYVIND BROSTRØM

oyvind.brostrom@avisa-st.no 926 86 333

Ansatte ved Lium Møbelverksted ble i går hedret for lang og tro tjeneste. Fra venstre: Ivar Ersvik (gullklokke), Johan Martin Lium (daglig leder), Egil Jordet (medalje), Magnar Hoel 
(medalje), Jan Ole Sæther (medalje), Stein Flatås (medalje), Edvin Magne Storslett (medalje) og Arne L. Haugen (utdeler).

Feiret ansatte,
jul og millionordre

Lium Møbelverksted
• Etablert av Ole Lium i 1930
• Sønnen Johan Martin Lium er nå daglig leder.
• Fabrikken er lokalisert i Midtbygda og huser 23 ansatte i tillegg til 
renholdsarbeidere. 

• Produserer spesialinnredninger til kontorsektoren.
• Omsetning i 2011: 22,5 millioner kroner.
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