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Godteri for 12.000 kr

– Kunne ført til alvorlig ulykke

SVINESUND: Tollerne på Svinesund stan-

set en bil som viste seg å inneholde
godteri for 12.000 kroner. Sjåføren
innrømmet at det var mer enn til eget
forbruk IfølgeTolletaten ble bilen
stoppet i midten av mars.
– Mengden godteri overstiger det
en familie setter til livs i påsken, og
sjåføren som fraktet godteriet, innrømmet at han skulle selge det, opplyser de. 
NTB

Statens vegvesen
stoppet vogntog lastet med propan.
GJEMNES: Mandag

LØSE BOLTER: Hengeren lastet
med propan var ikke godt nok
festet.
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kveld
stoppet Statens vegvesen
et vogntog lastet med propan på Bergsøy kontrollstasjon.

Løst tilhengerfeste

Her oppdaget de at tilhengerfestet var i ferd med å
løsne, og ga følgelig vogntoget umiddelbart kjøreforbud.
Det var kun tre løse bolter som holdt tilhengeren
til lastebilen, opplyser
Statens vegvesen.

– Alvorlig

– En løpsk tilhenger med
gass kunne ført til en alvorlig ulykke, skriver Statens vegvesen i en
Twitter-melding etter kjøreforbudet.
ØYSTEIN BJERKELAND
oystein.bjerkeland@r-b.no

MIDT I SMØRØYET: Svein Håkon Ranvik i Ranvik Eiendom AS (t.v.) og Jan Magne Lønsethagen i Lønsethagen Eiendom AS har gått sammen om å reise et nytt næringsbygg i
Lergrovika, rett vest for bakeriets produksjonslokaler. 
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••Reiser nytt næringsbygg i Lergrovika

Første leietaker er klar
Nå jakter de andre som
kan være aktuelle.

MOLDE: Lønsethagen Elektro-

Diesel blir nabo med Bakehuset
Molde (tidligere Molde bakeri)
fra høsten av. De flytter da inn i
det nye næringsbygget som reises i Lergrovika i Molde. Bygget
skal ferdigstilles i løpet av høsten, og planene er at Lønsethagen Elektro-Diesel flytter inn
allerede i slutten av august.
– Mens Bilbyen er i ferd med å realiseres i Årødalen, flytter dere altså
motsatt veg – ned til Fannestrandvegen?
– Ja, det stemmer. Men Lønsethagen Elektro-Diesel jobber
jo ikke bare opp mot biler. Anleggsmaskiner og båter er også
sentrale områder for oss, forklarer daglig leder Jan Magne

Lønsethagen, og anslår at båt
utgjør rundt halve virksomheten.
– Bertel O. Steen skal utvide
og trenger hele bygget i Årødalen. Her nede får vi nye, tilpassede lokaler, en sentral
plassering og god profilering
mot dem som kjører inn og ut
av byen. Firmaet vil også få et
behov for flere ansatte etter
flyttingen, sier Lønsethagen.

1.120 kvadrat

Bygget vil bli på 1.120 kvadratmeter over to etasjer, med god
takhøyde.
Det er Svein Håkon Ranvik og
Einar Larsen som gjennom flere år har eid tomta vest for bakeriet der næringsbygget nå
reises. Tomta er nylig utvidet
med fire mål.
Innkjøring og parkeringsfor-

BLIR FERDIG TIL HØSTEN: Slik skal det nye næringsbygget vest for
bakeriet bli når alt står klart i løpet av kommende høst. 

ILLUSTRASJON: ARKITEKTENE BBW
hold rundt bygget skal ordnes
når «grovarbeidet» er unnagjort.

Skal ha inn flere

Det er Ranvik Eiendom og Løn-

sethagen Eiendom som eier
bygget i fellesskap. Lønsethagen Elektro-Diesel skal leie
rundt halvparten – resten står
foreløpig ledig.
Det finnes flere ledige næ-

ringslokaler til leie i Molde om
dagen, men det frykter ikke
duoen.
– Vi er i dialog med noen aktører, uten at det er inngått
noen skriftlige avtaler per i dag.
Plasseringen i et trafikk-knutepunkt med hovedveger i alle
retninger, bare noen steinkast
fra flyplassen, vil være attraktiv. Vi har godt håp om å få leie
ut, i utgangspunktet til småindustri-aktører som har behov
for tilhørende kontorfasiliteter,
sier de to.
– Næringslivet i Romsdal vil
ha et økende arealbehov i tida
framover, og dette er et positivt
bidrag i så måte, avslutter Ranvik og Lønsethagen.

ØYSTEIN BJERKELAND
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