Geir Dromnes (t.v.) og Egil Jordet er møbelsnekkere ved Ole LIum Møbelverksted i Meldal. Her lager de en skranke som skal til en bank i Kristiansund.

Siste generasjon Lium
1. januar i år overtok Kjell Berdal (46)
som daglig leder ved Ole Lium
Møbelverksted AS i Meldal. Han blir første
Lium-sjef utenfor familien på 83 år.
Tekst og foto: ØYVIND BROSTRØM 926 86 333
oyvind.brostrom@avisa-st.no

– Jeg har en god stund trappet
ned til 80 prosent stilling. Og
fra mai tar jeg kanskje enda en
dag fri, sier Johan M. Lium,
som har vært sjef siden faren
Ole gikk bort i 1980 og som er
andre og siste generasjon ved
roret i familiebedriften.
Lium-familien vil fortsatt sitte
som eiere, men den daglige

ledelsen kommer for første
gang på eksterne hender. Kjell
Berdal fra Fannrem har arbeidet i Meldal-bedriften siden
1990.

Etablert i 1930
Ole Lium Møbelverksted
ble etablert i 1930. Bedriften
framstår i dag som en god

kombinasjon av tradisjonelt
håndverk og moderne industri.
Erfarne medarbeidere benytter
det nyeste innen produksjonsteknologi.
– Det er i dag store krav til
«snekkeren» hos oss, da vi i stor
grad er en håndverksbedrift
som bare produserer spesialinnredninger, med til dels store
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»

SKIFTE eller
REPARASJON AV BILGLASS?
Gratis utlån av bil mens ruten blir skiftet!

FLIKKARBEID
- utskiftning av glass i hus
- dører og vinduer etter mål

Ring 72 48 10 45

Hos oss blir jobben utført
raskt og effektivt!
Åpningstider:
Mandag–fredag 07.30–16.00
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Bedriften utenifra.

Ole Johan Berg, Johan M. Lium og Eivind Anshus foran den mest moderne maskina
de har ved møbelverkstedet.

Kjell Berdal (t.h.) overtok fra nyttår som daglig leder ved Ole Lium Møbelverksted.
Her sammen med gammelsjefen Johan M. Lium.

Vi skal ikke
bli større
enn vi er nå.

» Siste generasjon Lium
Dette bildet er fra det gamle snekkerloftet som ble brukt fra 1930-1936.

krav til konstruksjon, nøyaktighet, overflatebehandling,
kvalitet og funksjoner, forklarer
Johan Lium.

Skreddersydd
Alt som lages ved møbelverkstedet et langt steinkast unna
rådhuset i Meldal, er skreddersydd.
– Vi bruker å si at fem like
produkter er en storserie hos
oss, smiler Ivar Ersvik som
Sør-Trøndelag Fredag 8. mars

er møbelsnekker og teknisk
tegner.
Bedriften, som er en av kommunens største arbeidsplasser,
har i dag 23 fast ansatte, hvorav
13 har fagbrev. To har i tillegg
tatt ut mesterbrev. Her lager de
alt mulig, men spesialiteten er
resepsjonsskranker og talerstoler.

Skranker og talerstoler
– Vi lager skranker som koster
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noen titusenlapper til flere
hundre tusen kroner, forteller
Lium.
Innredninger fra Meldal finnes
blant annet i Oslo tinghus,
Tromsø tinghus, Tromsø rådhus, Høyesterett, ligningskontorene i Norge, greske ferger,
cruisebåten The World og
Hurtigruten-skipene Trollfjord
og Midnatsol.
– Vi har også levert en rekke
produkter til oljeplattformer

med brannhemmende materialer, legger han til.
– Hva med talerstoler?
– I snitt lager vi én talerstol i
uka. Jeg vet ikke av noen bedrift i landet som lager så mange
talerstoler som oss, svarer han.

Vil ikke bli større
Produksjonslokalet er i dag på
totalt 2000 kvadratmeter. Det
er ifølge Lium for lite. Når det
gjelder antall ansatte, er det in-

gen ambisjon om å ekspandere.
– Vi skal ikke bli større enn vi
er nå. Utfordringene er store
nok for tida. Med flere ansatte
blir vi mer sårbare dersom
markedet «bremser», sier han.
Bedriften er godkjent lærebedrift og tar sikte på jevnlig å ha
minst én lærling.
– For tida har vi ikke lærling.
Årsaken er at det har vært lite
etterspørsel. Bransjen sliter
med å skaffe godt utdannet

Resepsjonsskranker er Meldal-bedriftens spesialitet.
Her fra Norgeshus på Melhus.

Talerstoler produseres i alle varianter, og til alle priser.

arbeidskraft, blant annet fordi
de fleste linjene for møbelsnekkerfag er lagt ned, sier
Lium.

Siste generasjon
Ifølge Lium har møbelverkstedet gått med overskudd i alle
år, men 2012-regnskapet vil
vise røde tall.
– Vi skulle gjerne unngått

det, men det ligger ingen
dramatikk i underskuddet.
Det er snakk om noen hundre
tusen kroner som blant annet
skyldes avskrivninger. Det får
ingen konsekvenser i form av
permisjoner eller oppsigelser,
beroliger Lium og understreker
at ordretilgangen i 2013 har
vært god.
Kontorleder Grete Hoel Sørum er eneste kvinne i
bedriften.

Ivar Ersvik er møbelsnekker og teknisk tegner.

Agdenes kommune
7316 Lensvik

/etableingstilskudd
 Flyrute fra Ørlandet til Gardermoen daglig

•
Dette skjer i Agdenes: ••
•
•

24. mars: Turskytterrennet Lensvik - Snillfjord, med start i Lensvik.
24. april: “Konsert før avreise” v/ Lensvik blandakor. Lensvik kirke kl. 19.00.
4. - 6. juli: Kibnebfestival i Lensvik.
20. juli: “Gla`dag” i Åsheim ungdomshus kl. 12.00.

Turistinformasjon
i Agdenes Rådhus
Tlf. 72 49 22 00

3. august: Jordbærtrimmen i Lensvik.
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