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Lier-bedriften Cenika
vokser ut av sine lo-
kaler, og er en av 193
vekstbedrifter i fyl-
ket.
■ LIER: Som tabellen til høyre vi-
ser, så gjør Buskerud det godt når
det gjelder vekstbedrifter. Fylket
hopper fra sjette til tredje plass når
det gjelder vekstbedrifter fordelt
pr. innbygger ifølge en gjennom-
gang fra Ernst & Young.

En av disse bedriftene er Cenika
AS, som fra 2010 til 2011 økte om-
setningen med 15 prosent til 99,4
millioner kroner. Resultater økte
fra 8,9 millioner til 13,8 millioner.

HALV MILLIARD
– Vi har pr. 1. september hatt en
vekst på 30 prosent, og i løpet av
tre år skal vi nå en omsetning på
en halv milliard kroner, sier daglig
leder og medeier Svein Tore Moe.

Det var i 2005 han satset på
egen hånd, med god hjelp fra sin
svoger, mobilgründeren Nadir
Nalbant, som også er medeier. Nå
trenger de nye lokaler.

– Vi ansetter fem nye og blir i
høst 30 ansatte, men jeg mangler
kontorplasser, og på lageret er det
fullt, vi må stable varer i contai-
nere, sier Moe.

MÅ FLYTTE
Før jul regner han med å flytte, en-
ten til de gamle lokalene til TESS
like bortenfor på Vitbank, eller til
de tidligere Autronica-lokalene i
bunnen av Spikkestadbakkene.

Firmaet startet opp med agen-
turhandel, men satser mer på
egen produksjon. I år utgjør pro-
duksjonen en firedel av omset-
ningen.

– Hva er det egentlig dere sel-
ger?

– Enkelt forklart sikringsskap.
Fra slike du har innomhus til gan-
ske store anlegg. Vi både designer
og setter dem sammen, og selger
videre til elekrotentreprenører.

KOMFYRVAKT
Et nytt produkt som er under ut-
prøving er en komfyrvakt for å
hindre brann. Alle nye hus og lei-
ligheter er nå pålagt å ha en kom-
fyrvakt, men de som er på marke-
det nå er for dårlige, mener Moe.
Dermed har de brukt  tre-fire mil-
lioner kroner på å utvikle en egen
komfyrvakt.

Denne enheten er ganske så
internasjonal. Plasten er laget i

Danmark, føleren og elektronik-
ken er laget i Tyskland, kretskortet
er laget i Danmark, designen i
Grimstad, produksjonen på Toten
og lager og salg fra Lier.

– Vi satser internasjonalt. Det
går en last i disse dager til Litauen,
og vi har et eget datterselskap i
Sverige.

NOMINERT
Cenika er sammen med barnese-
teprodusenten HTS på Krøderen
nominert fra Buskerud i konkur-
ransen «Entrepreneur of the year»
som arrangeres av revisjonsfir-
maet Ernst & Young.

– Veksten i næringslivet i Buske-
rud er meget god. Sammenlignet
med fjoråret er antall vekstselska-
per i Buskerud økt med 68 pro-
sent, sier Atle Terum, partner i
Ernst & Young i Drammen.

Han viser til at det ikke bare er
innen olje og gass at bedrifter vok-
ser. 

TEKST: LARS JOHNSEN
lars.johnsen@dt.no

BEDRIFTER: STOR VEKST I NÆRINGSLIVET

Slår seg opp på sikring

FULLT: Lageret til Cenika er fullt av produkter som enten er på vei inn eller skal ut. Selskapet vokser så kraftig at de nå
må flytte, forteller daglig leder Svein Tore Moe. FOTO: LARS JOHNSEN

Veksten i
næringslivet i
Buskerud er
meget god.

ATLE TERUM
ERNST & YOUNG DRAMMEN

Galleberg Sangkor fyller i r
80 r. Koret har i den anled-
ning gitt ut en CD  med de
gamle grammofonplatene
de utga p  1960-tallet.
Svein Edvardsen forteller at
Galleberg Sangkor den gangen
var et kor som ble lagt merke til
over det ganske land. 

Platene deres ble spilt hyppig
på Ønskekonserten i radio. Den

gangen var det Sverre  Valen
som var dirigent.

Søndag 14. oktober skal koret
feire seg selv med en jubileums-
konsert i Sande Menighetshus.
Dit kommer noen av de som har
fulgt koret i mange år – for å
delta aktivt i konserten. 

Publikum får blant andre
høre Ole Bolås og Bjørn Luks-
sengård.

■ SANDE

Sangkor fyller 80 år

NY CD MED GAMLE SANGER: Galleberg Sangkors bidrag
til Ønskekonserten på NRK Radio kommer nå fram i lyset.

Menighetsr det i Vestfos-
sen inviterer til młte om lo-
kal gudstjenesteordning
słndag 7. oktober.
Møtet skal holdes rett etter søn-
dagens gudstjeneste i Vestfos-
sen kirke.

Den lokale reformen er utar-
beidet av menighetsrådet, som
forsikrer at det ikke en noen kir-
kelig revolusjon på trappene. 

Folkekirkeaspektet skal fort-
satt være avgjørende.

Det er menighetsmøtet søn-
dag  som formelt vedtar den nye
ordningen, som også skal god-
kjennes av biskopen.

To punkter  er sentrale: Guds-
tjenesten skal forankres lokalt i
sterkere grad, og det skal åpnes
for mer variasjon med tanke på
liturgisk medvirkning.

■ ØVRE EIKER

Kirkesaker til debatt


