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Skolesituasjonen på Orkanger er mildt sagt urovekkende og
alvorlig. Både på barneskolen og ungdomsskolen møtes både
elever og lærere med trangboddhet, noe som naturlig nok av-
føder mange negative konsekvenser. 

Konsekvensene er blitt påpekt av mange en rekke ganger de
siste par årene. For noen uker siden skrev en elev ved ungdoms-
skolen et leserinnlegg, hvor vedkommende etterlyste både bed-
re læremateriell og ikke minst plass. Eleven viste til at trang-
boddheten ved begge skolene blant annet fører til dårlige ar-
beidsforhold, mistrivsel og økt vold. Nylig bekreftet en innflyt-
ter elevens bekymring i et leserinnlegg, dog i enda sterkere
ordelag. Vedkommende brukte ord som høl og en kommunal
salderingspost i sin beskrivelse av Orkanger.

I torsdagsavisa bekrefter rektor ved Orkanger ungdomsskole,
Stig-Rune Oddli, at det er store utfordringer ved skolen. Han
viser til at utforminga av skolen ikke er pedagogisk tilrettelagt,
at skolen mangler grupperom og at lærerne mangler person-
alrom, for å nevne noe av «mangellista» Oddli påpekte. Videre
var han ærlig på at lærerne ville ha kunnet gjort en bedre jobb

opp mot elevene om de hadde hatt
bedre plass.

Oddlis beskrivelse av situasjonen ved
skolen er dramatisk. Så dramatisk at
Orkland kommune er nødt til å sette
bygging av ny skole på dagsorden så
fort som overhode mulig. Brakker for

å avhjelpe situasjonen på kort sikt, skulle ha vært på plass ved
skolestart. Nå er det håp om at de skal være på plass ved nyttår.
Men med tanke på at det snart er vinter, så blir nok ingen over-
rasket om det går et stykke ut på nyåret før brakkene er på plass.

Men brakker er ingen varig løsning. Situasjonen vil bli bedre om
framskrivinga av elevtallet slår til. Den viser nemlig at elev-
tallet vil gå ned de neste årene. Men premissene for disse fram-
skrivingene endrer seg hele tida. Med nye, store næringseta-
bleringer, Folkehelsesenteret med badeland, klatrehall og
andre flotte idrettsfasiliteter på plass, er det kanskje mer sann-
synlig at elevtallet vil øke som følge av økt tilflytting de neste
årene. Derfor vil ikke brakker være noen løsning på lengre sikt.

4. oktober inviterer Foreningen Småbyen til et åpent møte hvor
skole, trafikksikkerhet, bomilijø og sentrumsutvikling settes på
dagsorden. Dette er et flott initiativ. Det er vanskelig å se for seg
at noen politikere i Orkland er imot nye skoler på Orkanger. Ut-
fordringa er finansiering. Nye skoler vil koste flere hundre mil-
lioner kroner. Politikerne må derfor, på tvers av partiene,
snakke sammen og i fellesskap finne ei løsning på hvordan
skape økonomisk rom for ei så stor investering. For nye skoler
må på plass.
ANDERS AASEGG MORKEN

Alvorlig

Sitatet

yDerfor vil ikke
brakker være

noen løsning på lengre
sikt

Flere millioner i vekst:

Går mot
rekordår 
Ole Lium møbelverksted i Meldal går mot et
rekordår. Allerede mot slutten av september
passerer de omsetninga for 2021, som var på 29.5
millioner. 
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MELDAL/ORKLAND
AUDHILD ØYE

– Det går så det suser. Vi regner
med å passere 40 millioner i lø-
pet av året, sier daglig leder Kjell
Berdal, og mener at det er en
dyktig og stødig arbeidsstokk
som gjør dette mulig. 

Bra trykk hele året
– Vi har hatt god flyt hele året. Ti-
dligere år har vi hatt måneder,
spesielt om vinteren, at det har
vært roligere. Slik har det ikke
vært i år, sier Vegard Knutzen,
som har vært salgsleder ved Ole
Lium møbelverksted de siste fire
åra.

– Vi har hatt utrolig bra trykk i
hele år. Akkurat nå er vi i ferd
med å levere den største enkel-
tordren vår noensinne, sier Ber-
dal. 

Det er en leveranse av 530
gjestesenger til mange millioner
kroner til Stavanger universitets-
sykehus. Dette arbeidet pågår
fram til neste sommer, ifølge
Berdal.

Kunder over hele landet
Ole Lium møbelverksted sine
kunder er kontorforhandlere

over hele Norge. Lokalt er Rupro,
Skjetne design og Kontorplan
store og viktige kunder. 

– Vi produserer treverket, men
kan også levere komplette enhe-
ter som inneholder glass, stein,
metall og stoff, sier Berdal. 

Blant sluttkundene skoler, sy-
kehus, helseinstitusjoner, res-
tauranter og privat næringsliv
over hele landet. Lium har også
hatt leveranser på Nordsjøen
samt til båtprosjekt. De produ-
serer etter mål blant annet blant
annet skranker, garderobeskap,
bord, talerstoler, sittemøbler,
benker. 

Alt blir tegnet og snekret etter
mål til den enkelte kunde. 

– Så lenge arkitekter tegner
løsninger som ikke er standar-

disert vare, blir det oppgaver til
oss, sier Berdal.

Ingen nedgang
Ole Lium møbelverksted holder
til i Kvamsveien mellom Meldal
og Storås, der de har holdt til i 92
år. Her er det 22 ansatte som
holder hjula i gang. Heller ikke
under koronaen i 2020 og 2021
hadde bedriften nevneverdig
nedgang. Nå er det ifølge Kjell
Berdal fullt kjør, og det ser det ut
til å bli langt ut i neste sommer
med mange ordrer på blokka. 

Bedriften merker heller ikke
de bebudede nedgangskonjunk-
turene i samfunnet. Ikke plan-
legger de ut fra at skal bli ned-
gang i markedet heller. 

– Det er ingen vits i å sette seg
ned og skru på bremsen nå. Det
gjør vi når det skjer. Vi legger
ikke så mye energi i å spekulere
på nedgang, men tenker heller
positivt, sier Berdal.

Jobbes under høytrykk
Berdal sier at når det har vært fi-
nanskriser, har de erfaringsmes-
sig ikke merket nedgangen med
det første, men heller etter ett
eller to år. Eller ofte ikke i det
hele tatt. 

Energikrisen har foreløpig
ikke nådd bedriften i Meldal. Rå-
varene er derimot blitt dyrere,
noe de tar igjen med å øke pri-
sene på produkta de selger. 

Ifølge Berdal merker de heller
ikke nedgang eller pessimisme i
markedet de betjener.

– Vi har inntrykk av at det
jobbes under høytrykk hos de
fleste. De som jobber mot det
private markedet, merker nok
nedgangen mer, sier Berdal.

Venter til 100-årsjubileet
I 2020 ble Ole Lium møbelverkst-

ed 90 år, noe som blant annet ble
markert med ei storslått jubi-
leumsbok som samlet historia til
møbelverkstedet. Etter planen
skulle de ansatte på jubileum-
stur til Krakow, noe covid-19
dessverre satte en stopper for. 

– I stedet ble det en jubileum-
smiddag på Bårdshaug herre-
gård, forteller Berdal og føyer til
at de trolig utsetter jubileumstu-
ren til 100-årsjubileet i 2030. 
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Kjell Berdal, daglig leder ved
Ole Lium møbelverksted i
Meldal, gleder seg over at fulle
ordrebøker langt ut i neste år.
Foto: Audhild Øye 

Spesialsnekrede møbler fra Ole Lium møbelverksted til NTNU-
.Foto: Lium

Reoler og runde bord fra Ole Lium møbelverksted til biblioteket
ved Åsane videregående skole.Foto: Lium

Gjestesenger til Stavanger universitetssykehus er største ordren
Ole Lium Møbelverksted har hatt noensinne. Foto: Lium
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