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12. MAI

DRIVA MEINER: «Spørsmålet er
hvor vidt det er lurt å favne. Vi
synes tanken om en storkommu-
nene på indre Nordmøre er inter-
essant, men tror ikke tiden er
inne for å gå så drastisk til verks
som det Talgø skisserer.»

Sunndal: Ble orientert Side 8 og 9

Surnadal: Feira 100 år Side 14

Region: I samme båt Side 4

Åpner
kafé

Side 5

Talgøsjef Terje Talgø tror på kraf-
tig omsetningsvekst for møbel-
konsernet de nærmeste åra. – Vi
kommer til å få behov for flere

arbeidstakere. Mulighetene er
store. Potensialet for MøreTre og
de øvrige bedriftene i konsernet er
stort, sier Talgø. Side 2 og 3

Sporten

Gleder seg
til storkampen
på Syltøran

Tror på Talgø-vekstTror på Talgø-vekst

Let etter brukt- eller nybil hos 
din lokale forhandler via

drivabil.no
Her finner du også til enhver 
tid mye annet stoff om bil og trafikk.
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i farta
Synes du politikerne i
Nesset bør prioritere
å pusse opp kommu-
nehuset eller bygge
idrettshallen?

Stine Nordvik, Sunndal:
– Idrettshallen er viktigst for
innbyggerne.

Nils Oddvar Hole,
Eidsvåg:
– Idrettshallen burde helt
klart være førsteprioritet.

Martin Lier, Høvika:
– Idrettshallen burde jo rik-
tig nok kommet for 20 år
siden, så det er på høy tid
den blir bygd.

Kristoffer Asphol, Kleive:
– Idrettshall, den kommer i
alle fall jeg til å benytte
meg av.

Talgø er i ferd med å bygge et
opplevelseseventyr i området
ved gammelfabrikken i Toda-
len. Konsernet skal bruke et
sted mellom to og fire millio-
ner kroner årlig på å utvikle
Todalsparken.

Sigmund Tjelle
sigmund.tjelle@driva.no

Talgø er inne i sitt tredje år i arbei-
det med å realisere parken ved
Storfossen. Terje Talgø er lettere
oppgitt over offentlige etater som
han mener ikke akkurat har lagt
forholdene til rette.
– Vi har møtt på mye tørrkvist

og kvae, for å si det sånn, men vi

kommer ikke til å gi oss. Farfar Er-
ling Talgø og far Finn Talgø jobbet
i 50 år for å få veg til Todalen. Før
eller siden kommer Todalsparken
og Trollheimstunnelen til å stå der
som fyrtårn i reiselivssammen-
heng på indre Nordmøre, sier
Terje Talgø.
Han legger til at familien har

overlevd på kreativitet, og minner
om at oldefaren bygde det første
kraftverket i Møre og Romsdal i
Storfossen allerede i 1899. Da fikk
han på plass gatelys i Bruset-
marka, åtte år etter at Edison fant
opp glødelampa. Når kom for ek-
sempel det første gatelyset i Kris-
tiansund, smiler Talgø.

Bygger
Todalsparken

STORE PLANER: Terje Talgø har store planer for området rundt Stor-
fossen.

Talgø-sjef Terje Talgø er
optimist med tanke på
framtida for konsernet.
Han tror furua står foran
et kraftfullt comeback i
møbelindustrien. Det er
en opptur han og hans
medarbeidere akter å
være med på.

Sigmund Tjelle
sigmund. tjelle@driva.no

Talgø var størst i Skandinavia på
vannsenger. De solgte 100.000
senger i året utover på 80-tallet.
Folk gikk nærmest mann av hus
for å skaffe seg soveromsmøble-
mentet med den skvulpende ma-
drassen. I 1987 ble det en brå
slutt på salget. Folk ville ha roli-
gere netter. Talgø måtte omstille
seg og det i rekordfart. Furumø-
bler ble løsningen. Spisestuemø-
blene gikk raskt unna. Terje Talgø
medgir at han var blant dem som
trodde markedet var umettelig og
at etterspørselen etter furumøbler
ville fortsette nærmest i det uen-
delige.
– I ettertid ser vi at vi tenkte for

ensidig, men etterspørselen var
voldsom. Vi solgte furumøbler for
450millioner kroner på slutten av
90-tallet.
– Som med vannsengene falt

bunnen ut av markedet nærmest
over natta?
– Det var noen motejournalis-

ter som hevdet at furu var «harry».
De fikk store oppslag i hoved-
stadsavisene. Dermed falt salget
med opptil 90 prosent. Jeg har be-
skrevet situasjonen som om vi sto

midt i elva og ventet på vårflom-
men. Driftskonseptet vårt ble for
tungt. Det endte med konkurs.

Har snudd trenden
En smertelig prosess var i vente. Et
sted mellom 200 og 300 trofaste
medarbeidere mistet jobben ved
fabrikkene på Nordmøre og i
Gudbrandsdalen. Norsk møbelin-
dustri generelt opplevde kriseår.
Litt av det samme som sko- og tek-
stilindustrien allerede hadde vært
gjennom.
Terje Talgø er glad for at de

klarte å kare seg til overflata igjen.
– Nå har vi snudd trenden, fast-

slår bedriftslederen.
Som de fleste andre norske mø-

belprodusenter måtte også Talgø
kaste sine øyne på lavkostland. I
dag importerer de rundt en tredel
av den samlete omsetningen fra
Østen og Øst-Europa. Dette i form
av halvfabrikata og ferdige mø-
bler. Ved møbelfabrikken i Toda-
len produseres det blant annet
garderobeskap og veggplater som
freses og lakkeres som panel.
– Vi så at fabrikken i Todalen

kunne konkurrere på kvitmalte
møbler. Har slitt tungt med å få
lønnsomhet på fabrikken. Har
tapt et sted mellom åtte og ti mil-
lioner kroner de to siste åra. Nå
går vi i det minste i null.

Vilje til omstilling
Omstillingen mot import fra lav-
kostland var helt nødvendig for å
berge konsernet. I dag tjener Talgø
gode penger også på T-Kompo-
nent og MøreTre der de eier de
fleste aksjene. De har suksess med
å levere varer til de tre Byggmak-

kerbutikkene Talgø har på Nord-
møre. Terje Talgø er klar på at vil-
jen og evnen til å omstille seg har
vært avgjørende for at Talgø-kon-
sernet fortsatt lever i beste velgå-
ende.
– Vi er helt avhengige av å til-

passe oss nye tider på alle områ-
der. Omstillingen kommer bare til
å gå fortere og fortere. Skal man
henge med i dag handler det om
å sjå mulighetene. Vi har vært hel-
dige og hatt dyktige ansatte som
har sett nødvendigheten av å
kunne omstille seg. Det har vært
en stor fordel for oss.
Terje Talgø ser ting i markedet

som kan tyde på at furua er på veg
tilbake igjen.
– Furu og gran er treslag vi har

her i Skandinavia. Jeg tror furua i
ny drakt vil ha ei stor framtid i
møbelproduksjonen. Trendene
skifter og jeg er rimelig sikker på
at furua er på veg tilbake. Det er en
opptur vi skal være med på, smiler
Terje Talgø.
– Hvordan står det til med

Talgø-konsernet om fem år?
– Jeg ser for meg en betydelig

vekst de nærmeste åra. Talgø har
store muligheter. Potensialet på
MøreTre og Talgøbedriftene forøv-
rig er stort. Det blir satset enda
sterkere mot uteområde/ hus og

hage. I Todalen skal vi holde fast
ved den viktige egenproduksjo-
nen. Når så mange av våre bedrif-
ter og virksomheter går så godt
som de gjør, skyldes dette at de
har Talgø-fundamentet å bygge på.
Jeg tror vi kommer til å øke om-
setningen fra 400 millioner i dag
til rundt 600 millioner kroner i
2015, sier optimisten Terje Talgø –
og legger til at det i årene framover
helt klart vil bli behov for mer
mannskap i Talgøbedriftene.

MULIGHETER: Talgø har store
muligheter framover. Jeg tror
furua er del av mulighetene, sier
Terje Talgø.

Talgø tror på
TALGØ INVEST
Talgø har produsert møbler i Todalen
siden 1899. Etablert av Thore Talgø.
Talgøkonsernet består i dag av føl-
gende selskaper:

! Talgø Invest AS (morselskap)
! Talgø Møbelfabrikk (100%)
! T-Komponent AS (100%)

! Byggmakker Surnadal (100%)
! Byggmakker Tredal (100%)
! Byggmakker Bytås (100%)
! MøreTre AS (81%)
! Sentrallageret på Vinstra. Varedistribu-
sjon for Talgø Møbelfabrikk, T-Kompo-
nent og Handelshuset Martinsen.

Fem arkitektkontor har sendt til-
bud om prekvalifisering for å pro-
sjektere nytt skimuseum i Rindal.
Alle hadde vedlagt nødvendig for-
mell dokumentasjon.
Byggekomiteen har gjort en

skjønnsmessig vurdering av disse
arkitektenes erfaring og kompe-

tanse med gamle trehus og utstil-
linger, og har bestemt seg for å gå
videre med arkitektene Pir 2 i
Trondheim, Sørli på Kyrksæterøra
og Reiulf Ramstad i Oslo.
Disse får tilsendt konkurranse-

grunnlag for det videre arbeidet i
løpet av mai.

Kniver om
skimuseum

Jo Skjølsvold takker nei til til-
budet om stilling som rektor
ved Øvre Rindal skule. Liv
Jorun Aarnes Øverland har
takket ja til 100 prosent stil-
ling som adjunkt med til-
leggsutdanning ved Rindal
skole.

Vil ikke bli
rektor Ordfører Mons Otnes (Ap) i Sur-

nadal oppfordrer alle kommune-
styrerepresentanter til å være med
som natteravner 17. mai og under
laksefestivalen. Oppfordringen
kommer etter at Marit Kringle-
botn (Frp) stilte spørsmål til kom-
munestyret om hva de kunne
gjøre for å bidra til å rekruttere
flere natteravner.

– Bli med ut
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Tilbudene gjelder t.o.m. 15.05.10

NYPOTETER
Israel

590
NORVEGIA
1 kg
TINE

5990
JORDBÆR
500 g
Belgia
Pr. kg. 51,80

2590PR. KG

ENGANGSGRILL
950 g
NORDIC SEASON

990PR. STK

– Surnadal er mer enn Skei,
sier Terje Talgø.

Han mener kommunen ikke er
flink nok til å tilrettelegge for vekst
ute i bygdene.

– Politikerne har lett for å tro at
sentrum er verdens navle. Vi har
forsøkt å få kommunen til å bygge
gjennomgangsboliger i Todalen,
men har ikke lykkes med det.
Dette sjøl om Talgø har sagt seg

villig til å leie flere leiligheter.
Mangelen på vilje til å satse på
bygdene er ikke spesielt for Surna-
dal. De har de samme proble-
mene også i andre kommuner på
Nordmøre. Man kan ikke forvente

å få tilflyttere til Todalen så lenge
det eneste alternativet er å bo i
lavvo. Det finnes ikke et hus ledig
her. Jeg mener det er en kommu-
nal oppgave å bygge gjennom-
gangsboliger. Det hjelper ikke å ha

ledige hus på Skei, hvis folk vil bo
i Todalen eller Bøfjorden, sier
Terje Talgø.

– Surnadal er mer enn Skei
TRADISJON: Talgø har produsert møbler i Todalen siden 1899.

ny furusuksess

Nesset vinner, mens Halsa taper
mest på det nye inntektssystemet
for kommunene. Omleggingen
ble presentert i forbindelse med
framleggelsen av revidert nasjo-
nalbudsjett i går. KS-leder Hall-
vard Skar mener regjeringens
opplegg for neste års kommune-
økonomi betyr at kommunesek-
toren kan videreføre
eldreomsorgen på dagens nivå,
men det er ikke rom til nødven-

dige løft innenfor vedlikehold av
skoler, sjukeheimer, kirker og
veger.

Surnadal og Halsa er de store
taperne med det nye inntektssy-
stemet i Driva-distriktet. Halsa
taper 522 kroner per innbygger
når endringene er fullt gjennom-
ført. Surnadal taper 37 kroner per
innbygger. Rindal mister 118 kro-
ner mens Tingvoll kan notere en
pluss på 87 kroner per innbygger.

Sunndal får en pluss på 444 kro-
ner per innbygger, mens Nesset
sfår 342 kroner ekstra. Det gir vel
700.000 kroner på årsbasis. Dette
kommer på toppen av den gene-
relle inntektsveksten neste år.

Nesset-rådmann Rigmor Brøste
Kjersem er glad for de ekstra kro-
nene..

– Vi trenger pengene men virk-
ningen er ikke er all verden, sier
Brøste Kjersem.

Sunndal og Nesset vinner – Halsa taper
Ingvar Sæther (H) ser med forfer-
delse på det forfall hanmener pre-
ger utsiktspunktene rundt Skei.
Enten gror de igjen av trær eller de
blir brukt til å plassere søppelcon-
tainere på. Sæther synes dette er
ille og tok opp saken i siste kom-
munestyremøte. Rådmann Geir
Vikan varslet om at kommunen
skulle se til å rydde langs sine
veger og håpet å få Statens vegve-
sen til å ta ansvar for sine.

Hvor er utsikten
Olav Kåre Torjuul søkte kommu-
nen om fradeling av hyttetomt i
Eresfjord. Formannskapet gikk i
forrige uke enstemmig for råd-
mannens innstilling som gikk på
at det gis dispensasjon fra kom-
muneplanen, da omsøkte parsell
ikke berører dyrket jord. Det vekt-
legges at omsøkte areal ligger i
nærheten av annen bebyggelse og
at det er gitt tillatelse til fradeling
etter jordloven.

Får fradele tomt




