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Gründere i nye lokaler
Bak fra venstre: Tore Vika, Fundanor AS, Tonje Anette Vonstad og Susann Sivertsen, TV KLIPP AS, prosjektleder ved RU Annfrid Olsen, og Wim Kok (foran).
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Stadig flere oppdager at de har en
gründer i magen. Rana Utviklingsselskap AS bistår gründere i oppstartsfasen med blant annet gratis kontorleie. Vi har snakket med tre ferske
gründere med spenstige fremtidsplaner.
Rana Utviklingsselskap AS (RU) er Rana Kommunes næringsetat. Etablererservice er en del av
RUs tilbud og omfatter etablererveiledning, etablererkurs og etablerersenter. Etablerersenteret,
som leier ut gratis lokaler, flyttet ved årsskiftet fra
Blåbærveien til administrasjonsbygget (Blåbygget/
Gammellaben) til Mo Industripark AS. Så langt i
år har ti personer hatt kontorplass her, hvorav fire
har flyttet ut.
- Det er stor interesse for kontorplass i etablerer-

senteret, og vi har bare plass til fem stykker om
gangen, forteller prosjektleder Annfrid Olsen.
- Derfor er det viktig med en godt gjennomtenkt
søknad, sier hun.

Viser frem bedrifter på en ny måte
Gründer bak selskapet TV KLIPP AS, Tonje
Anette Vonstad, har leid kontorplass i Gammellaben siden årsskiftet. Nå er hun på tur ut og skal
etablere seg i nye lokaler. Under perioden har hun
allerede fått en ansatt.
- Jeg driver TV KLIPP AS og begynte å jobbe med
oppstarten først i november 2013. Jeg har i denne
tiden vært hjemme i fødselspermisjon og prøvd
meg med hjemmekontor, noe som ikke funket like
bra, forteller Tonje.
Hun startet full drift fra første januar og sto klar
på trappa da Etablerersenteret flyttet til Gammellaben. TV KLIPP driver blant annet med foto,

Facebook og videoer for bedrifter.
- Jeg har ansatt Susann Sivertsen som er veldig god
på tekst, foto og Facebook. Hun er blant annet dyktig på kommunikasjonsplaner og strategier, og har
blitt innleid av MIP Marked og Info til å produsere
for MIP Magasinet 2015. Kort sagt går bedriften
veldig bra. I vår omdannet jeg enkeltpersonsforetaket til aksjeselskap, sier Tonje.

Nytt konsept i Norge
Tore Vika har stiftet Fundanor AS som er et entreprenørselskap som driver med innovativ fundamentering, som er en rask, kostnadseffektiv og
miljøvennlig måte å fundamentere på. De store
skruefundamenter kommer fra tyske Krinner das
schraubfundamente. Disse kan brukes til alt fra enkle skilt til store bygg. Det fine med det er at de kan
også tas opp, flyttes på og gjenbrukes, og dette uten
bruk av graving og støyping. Man kan også sette

