■ Raufoss Technology as søkeR eTTeR fiRe opeRaTøReR

Ned i år før det snur
Raufoss

raufoss Technology
opplever salgsnedgang for hjuloppheng til personbiler. Men nedgangen
i år blir ikke så stor
som ventet.
Bjørn Erik Berntsen

Det bekrefter fabrikksjef Ross
Ekstrøm i selskapet som eies av
Neuman Aluminium i Østerrike.
Den helautomatiske produksjonsbedriften i Raufoss
industripark ruster seg derimot
til betydelig vekst.
For å møte oppsving i 2015
foretas investeringer i nytt utstyr
for 60 millioner kroner. Det skal
brukes i produksjonen av hjuloppheng til nye Volvo-biler. Salget til det svenske bilkonsernet
står for 20 prosent av produksjonen i Raufoss-bedriften.
Søker fire operatører
Den svenske fabrikksjefen sier
bedriften er i ferd med å stabilisere organisasjonen.
Det skjer ved å søke etter fire
operatører til produksjonen.
Ekstrøm sier selskapet har
noe midlertidig arbeidskraft.
Derfor blir det ingen vekst i
sysselsettingen. Fabrikksjefen
sier antall ansatte vil ligge rundt
90 personer.
Avtale med storkunde
Aktiviteten ser ut til å ta seg betydelig opp når bilfabrikkene går
over til nye bilmodeller.
En ny storkunde er allerede
kommet. Ekstrøm sier han ikke
får lov av bilfabrikken å offentliggjøre navn. Like fullt handler det
om produksjon av en halv million deler til hjuloppheng.
Til sammenlikning lages
400.000 komplette hjuloppheng
til storkunden Volvo personbiler
Stor kapasitet
Fabrikken er helautomatisert.
Over 30 roboter brukes i produksjonen. Utvidelse av kapasiteten
er derfor ikke noe problem.

KlAre for Storordrer: Operatør Anja Fredrikstad viser hjuloppheng til Volvo personbil. Fabrikksjef Ross Ekstrøm forteller om salgsnedgang i år før det snur. For å møte veksten bruker Raufoss Technology AS 60 millioner på investeringer. Foto: Asbjørn Risbakken

Raufoss Technology AS har
også to andre fabrikker. Den
ene ligger utenfor Shanghai i
Kina. Flere hundre tusen deler
til hjuloppheng lages på Raufoss
og maskineres/monteres hos kineserne.
En tilsvarende fabrikk som

den på Raufoss fins i Montreal
i Kanada.
Ekstrøm sier den lager hjuloppheng til Chrysler for det
amerikanske markedet. Motstykket er for eksempel produksjon til Mercedes-Benz på
Raufoss.

Daimler, Hyundai, Kia og flere
av modellene til General Motors
kjøper også disse bildelene fra
Raufoss Technology AS.
Selskapet hadde i fjor en omsetning på 300 millioner kroner,
og et overskudd på 1,3 millioner
kroner før skatt. Driften gikk i

minus, men finansinntektene
ga positive tall. Egenkapitalen
var ved årsskifte solide 88,4 millioner kroner.
Salgsinntektene i år ventes å
ligge betydelig under fjorårets
300 millioner kroner, opplyser
Ross Ekstrøm.

to tilfeller av e.coli
Raufoss/LEna
To barn i førskolealder er smittet av
e.coli på i Østre Toten og Vestre Toten.
Mina Th. Watz

Som NRK og OA skrev torsdag er et barn
fra Østre Toten rammet av samme E.coli
bakterie som seks andre barn i henholdsvis
Hedmark og Trondheim. Dette betraktes av
Mattilsynet som et nasjonalt utbrudd, da
analyser viser at bakterien er den samme.
Et barn i Vestre Toten er også smittet
av E.coli. Hun ble imidlertid, ifølge faren,
smittet av bakterien på ferie i Tyrkia. Derfor er hun ikke medregnet i det nasjonale
utbruddet.
Det er en gutt i førskolealder som er blitt
alvorlig syk av E.coli i Østre Toten.

– Det går veldig bra med gutten nå, opplyser kommuneoverlege i Østre Toten, Alf
M. Ursin.
Kommuneoverlegen har fulgt opp utbruddet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.
Mattilsynet i Hedmark og Oppland har
foretatt intervjuer med familiene i arbeidet
med å avdekke smittekilden. Sju barn er
smittet av samme type bakterie.
– Det er et veldig krevende arbeid. Vi må
spørre foreldrene hva barna har spist, og se om
vi finner noen fellesnevnere, sier Helga Fossum ved Mattilsynet Hedmark og Oppland.
I august ble det første utbruddet registrert. To barn i Hedmark, ett i Oppland og
fire i Trondheim er smittet.
Barna i Hedmark er friske, og gutten i
Østre Toten er på bedringens vei.

Det er også ei jente i førskolealder som
er smittet av e.coli i Vestre Toten. Jenta ble
smittet mens hun var på ferie i Tyrkia. Faren
til jenta opplyser om at datteren også er på
bedringens vei.
Kommuneoverlege, Jens A. Mørch,
bekrefter at det er avdekket ett tilfelle av
e.coli smitte hos et barn i Vestre Toten
kommune.
Mørch opplyser til OA at tilfellet av
smitte følges opp i henhold til retningslinjer fastsatt av Folkehelseinstituttet. Familie
og nærmiljø gis generell smittevernveiledning.
Tilfellet i Vestre Toten kommune, synes
atskilt fra de andre smittetilfellene i landet,
på grunn av at hun er smittet i utlandet,
opplyser Mørch.

