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Dette vakre bordet har Lium møbelverksted laget til formann-
skapssalen i Tromsø. Foto: Lium møbelverksted

ORKLAND

CATHARINA MORKEN

I forbindelse med at Orklands
formannskap hadde lagt sitt
første møte i historien til Meldal,
besøkte formannskapspoliti-
kerne to meldalsbedrifter; AG-
tre på Storås og Lium møbel-
verksted nærmere Meldal sen-
trum. 

Fantastisk historie
Og det var en fantastisk historie
politikerne fikk høre da daglig
leder ved Lium møbelverksted,
Kjell Berdal, informerte om bed-
riften:

Lium møbelverksted er nemlig

en av bedriftene i som har slått
seg i hop i sammenslutningen
Treklyngen. Der har de selskap
av AG-tre, Fossline, Foss plater,
Orkla laft og Skjetne design.

I februar 2018 gikk de oven-
nevnte bedriftene sammen om
ei permanent utstilling på Oti-
sentret på Orkanger.

«Trekallja» + Marit Skjetne
Det har vist seg å være et klokt
valg.

- Treklyngen er en suksesshis-
torie, forteller Kjell Berdal - og
fortsetter:

- Vi var noen «trekallja» fra
Meldal som sammen med
Skjetne design ble med på å inn-

rede et visningsrom på Oti. Vår
bedrift stiller ut ei smartseng,
sier Lium-sjefen.

Smartsenga kan slås inntil veg-
gen på dagtid, slik at den blir til
et lekkert skrivebord, noe som er
svært plassbesparende i små
rom. 

Tilfeldigvis innom
I fjor sommer var en som var an-
satt i Forsvaret, tilfeldigvis in-
nom Oti-sentret, der han fikk se
utstillingene fra Treklyngen - de-
riblant Lium møbelverksteds
smartseng. 

Ikke lenge etter fikk Lium ei
bestilling på 64 smartsenger til
Luftkrigsskolen i Trondheim. I år
har møbelverkstedet fått bestill-
ing på ytterligere 120 senger til
Forsvaret. 

Dermed har det tilfeldige Oti-

besøket gitt Lium møbelverkst-
ed ordrer for millionbeløp. 

Tidenes ordre
Dette er langt fra den eneste
gladhistorien fra meldalsbedrif-
ten. Formannskapspolitikerne
som besøkte Lium onsdag, fikk
nemlig høre nyheten om at Lium
møbelverksted har sin største
kontrakt til nå.

- Vi skal levere innredning til
240 lugarer på MS Finnmarken,
fortalte Berdal som ikke ville ut
med hvor mye kontrakten var
verdt:

- Men det er snakk om et bety-

delig antall millioner. 

Innbringende samarbeid
Takket være det nære samarbei-
det i Treklyngen, er dette en kon-
trakt som får enorm betydning
også for Skjetne design. De har
nemlig fått oppdraget med å lev-
ere putene/stoffet til de oven-
nevnte lugarene. 

Da daglig leder hos Skjetne de-
sign, Marit Skjetne, ble tildelt
Thamsprisen nylig, trakk hun
fram samarbeidet med Lium
møbelverksted - og hun røpet at
bedriften hennes hadde fått sin
største enkeltleveranse noen-

sinne - i kompaniskap med mel-
dalsbedriften. 

- Det er bra trøkk
Lium møbelverksted er en av
bedriftene i STs region som har
holdt det gående lengst.

Verkstedet ble etablert i 1930
av Ole Lium, og eies fortsatt fullt
og helt av Lium-familien via sel-
skapet Lium holding AS. Bedrif-
ten har i dag 23 ansatte, og går
mot omsetningsrekord i år:

- I fjor hadde vi en omsetning
på 27 millioner kroner. I år blir
det godt over 30 millioner,
kanskje nærmere 35 millioner.
Så det er bra trøkk, sier Berdal. 

Skreddersydde produkter
Det er ingen masseproduksjon
hos Lium møbelverksted. Alt
lages på bestilling, og kan
dermed skreddersys den enkelte
kundens behov og ønsker. Bed-
riften er også med på å utvikle
løsninger.

Blant kundene de siste årene
finner vi for eksempel NTNU,
barneavdelinga ved St. Olav, Ul-
levål stadion, Hurtigruten, ho-
teller, videregående skoler,
banker og spisesteder - deriblant
Obs-kafeen på City syd. Mange
av disse leveransene er utført i
samarbeid med andre lokale
bedrifter. 

- Når det gjelder for eksempel
kafeen på City syd, er det er er
det Rupro som har stått for hove-
dleveringen, mens vi har levert
alt treverket og Skjetne design
alt av stoff. Samarbeidet mellom
oss, Rupro og Skjetne design har
vært meget fruktbart for alle par-
ter, sier Berdal til ST. 

Presis levering
Lium møbelverksted har i dag en
ordrereserve på over 15 millioner
kroner, og har per i dag arbeid
om lag tre måneder fram i tid.
Det er mer enn vanlig. Kjell Ber-
dal fortalte politikerne at de van-
ligvis har arbeid rundt en måned
fram i tid. 

Til tross for dette har bedriften
ikke hatt permitteringer på snart
20 år.

Berdal forklarte at det faktisk
er viktig for dem å ikke ha for
langt tidsperspektiv på oppdra-

gene, for dermed unngår de lang
leveringstid. 

- Noe av det som er aller vik-
tigst for oss i forhold til kundene,
er at vi kan levere til rett tid. 

Miljøsprik
Lium-sjefen benyttet anlednin-
gen til å komme med et par hjer-
tesukk da formannskapspoliti-
kerne var på besøk.

Først tok han opp det de op-
plever som et sprik mellom krav
og praksis når det gjelder vek-
tlegging av miljøperspektivet i
anbud.

- Det stilles masse krav om
miljø for å komme i posisjon i an-
budsprosesser. Men vi føler at
det til slutt handler aller mest
om pris. Det må premieres bedre
i anbudsprosesser at man satser
på miljø. Og det å ha kvalitet-
sprodukter, er i seg selv et miljø-
tiltak; det at man kan levere noe
som står i 20 år, i stedet for i fem.

Stor ekstrakostnad
Den andre oppfordringa til poli-
tikerne handlet om arbeidsgive-
ravgiften, og hvor viktig det er å
beholde en differensiert avgift
innad i nykommunen. 

I dag betaler bedrifter i Orkdal
14,1 prosent i arbeidsgiveravgift,
mens avgiften er på 10,6 prosent i
Agdenes og 6,4 prosent i Meldal
og Snillfjord.

- Dersom vi må opp på topp-
satsen, vil det utgjøre en ekstra
kostnad på én million kroner i
året, og det går rett fra bunnlinja,
var Berdals klare budskap.

Catharina.Morken@avisa-st.no
928 30 284 

Lium møbelverksteds
smartseng står utstilt i
Treklyngens visningsrom
på Oti, og det var her man-
nen fra Forsvaret så senga i
fjor sommer.
Foto: Catharina Morken

Slik ser smartsenga ut når den er slått sammen.
Foto: Catharina Morken

Første befaring for Orkland-formannskapet

Tilfeldig Oti-besøk ga million-
kontrakt til lokal bedrift 

Snart 90 år gamle Lium møbelverksted er stadig
på hugget.

Obs-kafeen på City syd er et prakteksempel på godt lokalt sa-
marbeid. Her er det Skjetne design, Lium møbelverksted og
Rupro som har laget innredninga. Foto: Lium møbelverksted

Flere trebedrifter fra Meldal har gått sammen i Treklyngen. Der
er også Skjetne design fra Orkdal med - og sammen har de innre-
det dette visningsrommet på Oti. Foto: Catharina Morken

Denne innredninga er laget av Lium møbelverksted i samarbeid
med Skjetne design. Foto: Lium møbelverksted

Ordfører Oddbjørn Bang, her til høyre for Kjell Berdal, så seg monn i den hev- og senkbare taler-
stolen som Lium møbelverksted har laget.Foto: Catharina Morken


