
 

 

 

 

  

 

  

 

 

28. mars    

15.00 – 18.00 

Oslo Håndverks- og 

Industriforening 

 

Håndverkersalen 

Rosenkrantz gate 7 - 

Oslo 

 

Godt håndverk har aldri vært billig 

Hvordan overleve som liten under stor 

konkurranse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PROGRAM 

 

15.00   Velkommen ved styreleder Bjørn-Gunnar Eliasen 

15.05 Innledning ved administrerende direktør i OHIF Eivind Andersen 

 

15.10 Anne Lindbo - Ordførerkandidat for Oslo Høyre 

 Hvordan kan små- og mellomstore håndverksbedrifter tjene penger og 

konkurrere med fagkompetanse i et stadig mer presset marked? 

 

15.30 Tre håndverksbedrifter i OHIF deler sine erfaringer – Hva skal til for å drive 

godt? 

 

Prosjekt, profilering og «JA-garanti» 

Gullsmedmester Thomas Heyerdahl 

 

Kjøtt med god samvittighet - Fra volum til verdi  

Pølsemakermester Jøran Olsson 

 

Overtagelse av generasjonsbedrift i Groruddalen – En gave, eller? 

Rørleggermester Tina Karoline Hansen 

  

16.15  Pause - Godt å spise og godt å drikke 

 

17.00  Petter Schjerven  

I dette humoristiske foredraget om Språk og Kommunikasjon tar Petter oss med 

på en vandring i språkets og kommunikasjonens verden. Han tar utgangspunkt i 

ord og uttrykk fra håndverkets hverdag - og viser hvordan disse kan danne 

grobunn for forvirring og misforståelser. Et engasjerende og inspirerende foredrag 

du ikke må gå glipp av! 

     

17.40  Avrunding  

    

18.00  Generalforsamling for medlemmer i OHIF 

                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Lindbo 

Den nye ordførerkandidaten til Oslo Høyre har kommet som 

en komet etter at hun ble medlem i partiet i juni 2022. Hun er 

utdannet lege, er tidligere barneombud og har vært 

administrerende direktør for arbeidsgiverorganisasjonen 

Private Barnehagers Landsforening. Sammen med 

byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og Høyre, skal hun nå 

vinne tilbake den politiske kontrollen i hovedstaden.  

Jøran Olsson 

I en verden hvor kjøttfagbransjen mangler faglærte, 

rekrutteringen er lav og «kjøttfrie» dager legges inn i 

jobbkantinene er det fremdeles lys i Jørans øyne – Han ser 

muligheter og ikke begrensninger.  

Jøran ser verdiene i kvalitet fremfor kvantitet – matglede 

fremfor dårlig samvittighet.  

Thomas Heyerdahl 

Gullsmed Heyerdahl finner du både i Paleet og på CC Vest.  

Thomas Heyerdahl er sporty, har teft for business og han står 

bak verdens dyreste iPod i 18 karat hvitt gull. Hva har Apple, 

Nokia, Audi, Kirkens Nødhjelp, Hadeland glassverk og en 

vingård i Champagne til felles? De har alle samarbeidet med 

Thomas.   

I en relativt konservativ bransje - Hvorfor gjør han dette?  

Tina Karoline Hansen 

Tina er styremedlem i OHIF, rørleggermester, og har nylig tatt 

over rørleggerbedriften Rør og Kjøkken AS etter sin far. 

Hvordan er det å ta over en godt innarbeidet familiebedrift 

som jente i et fag som fortsatt er mannsdominert? Det er ikke 

nødvendigvis lett å navigere i privatmarkedet i Oslo øst heller. 

Er dette en gavepakke, eller er det en veldig bratt lærekurve 

der alle friminutt er inndratt? 

Tina deler raust av sine erfaringer.  

Petter Schjerven 

OHIF har invitert TV-personligheten Petter Skjerven til 

Håndverkeren. Han er kjent fra blant annet Typisk Norsk, 

Typisk deg, Top Gear Norge, og vant 71 grader nord kjendis i 

2021. Han er en ekspert i å presentere tyngre informasjon på 

en lettfattelig og engasjerende måte, og vi har invitert han til 

oss for å ta et lite dypdykk i vår bransje, og vårt stammespråk 

- for å gi oss et aldri så lite skråblikk utenfra og inn. 

Vi gleder oss!  

 


