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Næringslivsfrokosten i regi av
Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen sist torsdag
hadde meget godt oppmøte, og
næringsforeningsleder Hans
Petter Øien Kvam var tilfreds
med at såmange la turen til Mel-
husbankens lokaler for å fåmøte
tre bedrifter.

Trebedrifter
Den ene var Melhustorget som
orienterte om omsetning, bruk
av kanaler for å nå kunder og om
hva kjedebutikker tenker om et-
ablering i senteret.
Neste ut var GB Rådgivning

somble etablert i 2011avPerKris-
tian Berg og Jomar Gaustad.

Begge kom fra jobber som sel-
gere hosGule Sider.
Etableringa var i Hofstad næ-

ringspark, og så fikkde tilbudom
kontor i Korsvegen næringspark
somde takket ja til.
I 2012 fikk de årets nyskaper-

pris og ble gasellebedrift i fjor.
Nå har bedriften nærmere 200
kunder.

Omtrehus
Green Advisers har spesialisert
seg på råd til byggebransjen, og
ambisjonen er å fremme bruken
av tre i bygg og produkter.
Daglig leder Joakim Dørum

fortalte at bedriften har tre an-
satte, og atmålet er å gi råd til by-
ggebransjen slik at det blir mer
bruk av tre, minimalt svinn, in-
gen overraskelser og lave energi-
kostnader.

–Trehuskommer i enufortjent
bås. Det går an å bygge i tre, men
da må en knuse noen fordom-
mer. De eldste husene vi har er i
tre, saDørum.
Ordfører Gunnar Krogstad var

også på næringslivsfrokosten, og
han spurte om hvilken erfaring
rådgivningsfirmaet har når det
gjelder skolebygg. I Melhus har
politikerne lovt å bygge ny
Gimse skole og en ny idrettshall
like ved.
Rådgiver Dørum opplyste at

valg av materialer i bygg ofte er
underordnet, og at det er andre
faktorer somharmest betydning
når det gjelder byggekostnader.
Han viste til at Coop valgte å

sette opp et trebygg, og rappor-
terte etterpå tilbake om at kun-
dene ble litt lenger i bygget på
grunn av innemiljøet.
Rådgivningsfirmaet har sa-

marbeidmed forskningsmiljø.
Etter foredraget til Dørum for-

talte banksjef Ragnar Torland i
Melhusbanken at han har bil
med treramme, og at han skulle
på trebilfestival.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Mange til bordspå
næringslivsfrokost
Mange kom til nærings-
livsfrokosten iMelhus,
og der var det fokus på
rådgivning omblant
annet bruk av tre og
sosialemedier.

GIRRÅD: JoakimDørumgir råd til byggebransjennår det gjelder
bruk av tre.

yDet går an å bygge
i tre,mendamå

enknusenoen
fordommer.
JoakimDørum

MØTESTED:Næringslivsfrokostene er
blitt populæremøtesteder. Det er både
enarena for åmøte andre aktører i
næringslivet og for åhøre omhva
andrebedrifter jobbermed.

Rådgivning i fokus


