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Gevinst: Harald Søfteland (t.v.) og hans gjenbruk av drivhuslufta med Smart Tek 
Energi-systemet, gir Klavenes Gård og Bernt Saue enda mer miljøvennlig produksjon 
av Vestfold-salaten. I tillegg sparer de 50.000 kroner. side 8-9

enda grønnere

ser klare 
svakheter
Ørn-trener Morten Rom 
synes Fram er et godt lag, 
men ser klare svakheter i 
larvikslaget. side 14-15

 ● vestfold-derby

sykehjem 
fikk Gave
Beboer Reidun Malmquist 
og pleier Silje Hermansen 
gleder seg over at Borre 
sykehjem har fått nye 
hagemøbler.
 side 10

 ● busspenGer

Farvel, 
Horten
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Vil du være med og skape historie?
Rådmann - «nye» Sandefjord kommune

DDDen 24. april vedtok Kongen i statsråd at Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner blir en kommune fra 1. januar 2017. Navnet blir
Sannndefjord kommune. Dette er den første sammenslåingen i kommunereformen, og vil med ca 63.000 innbyggere etablere Sandefjord
sommm en fremtidsrettet drivkraft for hele regionen, og blant de 10 største byene i Norge. Til å lede arbeidet med å skape «nye» Sandefjord

kommune søkes det etter ny rådmann. Den som ansettes vil være prosjektleder for prosessen, og overtar som rådmann
den 1. januar 2017. Frem til da rapporterer stillingen til Fellesnemda for sammenslåingen. Se også www.sandefjord.kommune.no

Vår nye rådmann skaper motivasjon, handlekraft og energi rundt seg, og har ledet store komplekse organisasjoner til å nå sine mål. Du er en kulturbygger med fokus
på forbedring og endring, og har gjerne erfaring fra fusjoner/sammenslåinger. Strategisk kraft, operativ driv og kommunikasjon er dine viktigste lederverktøy, og
forståelse for rollen i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon har du i «ryggmargen».

For nærmere informasjon om denne historiske lederutfordringen, kontakt leder for Fellesnemnda, ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch,
telf. 90562270, eller våre rådgivere hos Headvisor, Per Inge Hjertaker/Jan Tveit, telf. 91729682/97539990. Konfidensiell behandling
også overfor oppdragsgiver til annet er avtalt. Kortfattet søknad sendes snarest via www.headvisor.no. Søknadsfrist 8. juni.
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StyrInG: Det ligger avanserte kontrollrutiner og datastyring bak systemet til Harald Søfteland, og som gjør at energitapet til Bernt Saue og salatproduksjonen på Klaveness gård 
kan halveres. aLLe FOtO: tOM arILD DahL

Målinger viser at 
gartnerier hvert år 
slipper ut energivar-
me for enorme beløp.
Tom Arild dAhl
tom.arild.dahl@gjengangeren.no
951 35 899

I forskningsparken på Bakken-
teigen, som en del av Silicia-in-
kubatoren der, har Harald Søf-
teland og Smart Tek Energi job-
bet fram en løsning som kan 
spare veksthus og gartneri-
bransjen for enorme beløp.

–Det handler om gjenbruk av 
fuktigheten og ikke å slippe 
varmen ut av vertshusene, sier 
Søfteland og viser til at dette gir 
en kraftig reduksjon på strøm-
regninga.

Målinger
– Det er ikke jeg som sier dette 
om reduksjonen. Norsk Gart-
nerforbund har kvalitetssikret 
og kontrollert alle målingene 
våre, og de viser at de her på 
Klavenes Gård vil kunne spare 
100.000 kWh i året.

– Når strømrisen er rundt 50 

øre som nå betyr det en årlig be-
sparelse på 50.000 kroner og en 
investering her på gartneriet 
som er spart inn på tre år, sier 
Søfteland.

– Alle sier jeg er en skeptiker 
og pessimist, så jeg tør ikke gå 
god for tidsmålingene. Men alt i 
alt er dette så interessant og po-
sitivt at det er verdt å prøve. 
Selv om det kanskje blir noen 
ekstra år før vi som driver her, 
sønnen Torbjørn, kona Eli og 
meg, kan se alt som rein netto 
og le hele veien til banken, sier 
Bernt Saue med et smil.

Gjenbruk
Han forteller at gartneriet sy-
nes løsningen til Smart Tek 
Energi er så god at de ville være 
teststasjon da muligheten bød 
seg.

– Det å kunne trekke ut fuk-
tigheten fra drivhuset, gjenbru-
ke denne og få et kretsløp hvor 
vi ikke sløser bort energi og 
varme er et pluss. Ikke bare fore 
pungen med redusert energi-
forbruk, men også for avlingen 
fordi salaten får optimale fukt 
og vekstvilkår. Når vi leverer 1,6 
millioner hoder Vestfold- og 

Crispisalat i året, er det godt for 
oss og mottakerleddet at avlin-
gen er optimal, sier han.

«Fyre for kråka» 
– Som bygutt forstår jeg ikke 
dette, Saue. Kan dere ikke bare 
lufte ut fuktigheten når den blir 
for stor?

– Det er hva vi har måttet gjø-
re til når tanken på 100.000 liter 
som vi har til formålet er full. 
Da har vi måttet lufte ut og bok-
stavelig talt «fyre for kråka». 
Varmen og energien fra nærme-
re seks mål drivhus har gått til 

Bakkenteigen-løsning til vektshusbøndene

Ikke noe «fyring for kråkene»
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HBV-rektor Petter Aasen ønsker å presisere et par forhold 
som han synes ikke kom klart nok fram i gårsdagens avis om 
mulig universitet på Bakkenteigen.

– For det første gjelder det styremøtene på HBV her og HIT 
i Telemark. De er først torsdag 4. juni, men etter den behand-
lingen som har vært av fusjonen til nå kan vi forvente at sty-
rene enstemmig vil anbefale regjeringen om å fusjonere de 
to høyskolene.

– Når det gjelder min framtidige rolle, så har jeg ikke tatt 
stilling til om jeg ønsker å være lederkandidat for den nye in-
stitusjonen. Jeg håper jeg har mange gode arbeidsår igjen, 
men er ikke fremmed for å bruke tid og krefter på andre ar-
beidsoppgaver, sier han til Gjengangeren.

Petter aasen Presiserer

Kjøttbørsen.noK

Kjøttbørsen Gourmet

- mat på nett direkte fra produsent

Prisene gjelder private og bedrifter - og er uten MVA
(Vi tar forbehold om feil i annonsen)

Bestill nå på: kjottborsen.no - Se oss på facebook

Gourmet
grillpølser

99,-
Gourmet
grillpølser

99,-
Gourmet
grillpølser

99,-
Gourmet
grillpølser

99,-
Gourmet
grillpølser

99,-
Gourmet
grillpølser

99,-

pr kg

Berlin Banhof BaconWürst

Stærk Særping Hvit Krakower

Jarlsbergern Lat Hortenser

pr kg

pr kg

pr kg

pr kg

pr kg

Fokserødveien 21, 3241 Sandefjord, tlf 33 48 90 60, www.sandefjordmotorhotel.no

www.utvalgte.no

medlem av Utvalgte Spisesteder

• Kafeteria åpen fra kl 07-22 alle dager.
Middag fra kl 12.00

• Dagens, hovedrett, dessertbord og kaffe.
Mandag – lørdag.

• A la carte,½ porsjonsmeny, barnemeny,
smårettmeny og smørbrød. Take away!

Vi setter standarden for spisesteder langs norske veier.

Kalvefilet Oscar Stekt laksefilet

oPeratør: Det er mye teknikk og styringssystemer hos oss for å 
få grønn produksjon uten sprøytemidler og vasking, sier Bernt Saue.

hÅnDarBeiD: Eli Saue og de andre håndskjærer salathodene før 
de pakkes og sendes ut som Vestfold- og Crispisalat. 

Bakkenteigen-løsning til vektshusbøndene

ikke noe «fyring for kråkene»
spille, kun til glede for fuglene, 
sier han og forteller at Smart 
Tek Energisystemet som skal 
installeres nå gir størst gevinst 
og effekt på våren, høst og vin-
teren.

Patentert
Energispareløsningen til Smart 
Tek er søkt patentert, men fordi 
prosessen fram til godkjenning 
er på over et halvt år, vil ikke 
Søfteland si for mye om hva og 
hvordan han og Bakkenteigen-
kollegaene kom fram til syste-
met som kan halvere energi-

bruken for gartnerier og vekst-
hus. – Teknikk og komponenter 
er kjent i miljøet. Det er sam-
menstillingen og resultatet 
som er nytt, sier Harald Søfte-
land hemmelighetsfull.

– Det er for øvrig ikke PR-
snakk og selvskryt. Norsk Gart-
nerforbund har kontrollert og 
sjekket at alt stemmer, og stat-
lige Enova synes dette er et så 
godt energi- og miljøtiltak at de 
har gitt Klavenes Gård økono-
misk støtte til installasjonen for 
at vi kan bevise at alt virker, sier 
han.

Da havnemyndighe-
tene i Sør-Afrika 
skulle ha havneo-
vervåkingsutstyr 
fant de det de øn-
sker seg hos Jotron 
på Skoppum og i 
Tjodalyng.
tom arild dahl
tom.arild.dahl@gjengangeren.no
951 35 899

Det er Jotrons partner i Sør-
Afrika, Marine Data Solu-
tions, som viste at de måtte 
reise langt for å få det beste 
VHF kommunikasjonsutsty-
ret til åtte av Sør-Afrikas 
største havner, inklusiv ver-
densdelens travles, Durban 
havn.

Overbevist av dem, syntes 
havnemyndigheten der det 
samme og bestilte overvå-
kingsutstyr for over åtte mil-
lioner kroner.

– Det er ikke av våre stør-
ste ordrer i kroner og øre, 
men likevel veldig viktig for 
oss fordi Jotron også nå kom-
mer sterkere inn på skips-
farts- og havneovervåking. I 
tillegg er avtalen med Sør-
Afrika viktig for oss som en 
referanse- og skryteavtale 
som vi skal utnytte i andre 
sammenhenger, sier divi-
sjonsdirektør Rune Kristian-
sen .

– Det at havnemyndighe-
tene ville ha Jotron og vårt 
utstyr til å overvåke og kon-
trollerte Durban havn, Afri-
kas klart største i areal og tra-
fikk, er en fjær i hatten for 
oss. Det er noe som også an-
dre legger merke til, sier han.

Jotron har allerede begynt 
installasjonen av de åtte 
havneovervåkingsanlegge-
ne og varsler om at det vil 
være jobb for ansatte med 
dette å måneder framover.  

jotron vant sør-afrika
KontroLL: Jotron er gitt oppdraget om å passe på åtte av Sør-Afrikas største havner, inklusiv 
Durban som er kontinentets største. Foto: haVneMynDiGhetene i DUrBan


