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Kjære medlemmer
Himmel hvor deilig det er å se bar asfalt! Administrerende som med livet som innsats har syklet hele vinteren kan nå glede seg over
bedre feste, og undertegnede som er godvær-syklist kan se frem til en ny sykkelsesong. For dere som må forholde dere til økte
bompenger, færre p-plasser og nytt kjøremønster i Oslo sentrum – vi jobber for dere. Det har ikke vært lett å navigere i de 18
prosjektene som ligger under prosjekt «Bilfritt byliv» - ei heller å nå frem, men vi ser en liten lysning. Med uttalelse i VG denne
måneden, innlegg under åpen høring i Oslo Rådhus og møter med bymiljøetaten, er de nødt til å høre hva vi sier. «Det er vondt å
være sint når ingen blir redd». Vi er redd for at dere som jobber i sentrum skal møte så mange hindringer at dere velger bort jobber
innenfor ring 1. Det vil ikke gjøre sentrum hverken mere levende eller varmere.
Vi ønsker dere en fin tid frem mot sommeren!

En kaffe med Åsmund Østvold – Nytt styremedlem i OHIF
Det er ikke lett å se alt som rører seg på innsiden av de rolige blå øynene til Åsmund Østvold,
men en ting er sikkert – her skjer det mye! Han er utdannet tømrer og har mange år som
anleggsleder, prosjektleder og selvstendig næringsdrivende bak seg. Han har i dag 18 ansatte og
5 lærlinger i drift. Åsmund trer denne våren av som styreleder i Norges Byggmesterforbund.
Han har vært, og er aktiv i utallige ulike verv – blant annet som styreleder i Byggmesterforbundet
Oslo og Akershus, styret i Opplæringskontoret for tømrerfaget og SINTEF Byggforsk.
Han har noe rolig og stødig over seg når han entrer ett hvert møte. Han er kunnskapsrik,
engasjert og humoristisk. En god kombinasjon når Robert Steen skal overbevises og en Oslo
modell skal bygges. Åsmund er mannen bak begrepet «Kloke Innkjøp» og har jobbet aktivt for
at seriøsitet i bransjen skal belønnes. Han har tro på insentiver i stedet for pisk, dialog i stedet
for angrep og vi har mye å takke Åsmund for at Oslo modellen kom i havn. En modell som blant
annet setter krav til fagarbeidere, faste ansatte og lærlinger i alle offentlige innkjøp i Oslo
kommune. Om ikke fjellet er flyttet enda, så har man i det minste begynt å skyve på det.
På fritiden kjører han motorsykkel, bygger hytte (har denne mannen da egentlig fritid?) og nyter fjellet sammen med kone, barn,
barnebarn og hund – nærmere bestemt to Vorstehere som han bruker til å holde seg i form, jakte og litt agility. Han påstår selv at
det var aversjonen for diktanalyse og norskfaget som fikk han til å bli tømrer - noe som vi undres over her i administrasjonen ettersom
det alltid er lærerikt, klokkeklart og underholdende når det kommer mail fra Åsmund - «Når Åsmund skriver, så svarer man»
(gammelt jungelord).
Han opplever arbeidet i OHIF som viktig og til tider «lettere» ettersom tjenesteveien til mange politikere er kortere enn fra andre
større organisasjoner. Han fremhever arbeidet med Oslomodellen som en stor seier. Han mener at OHIF etter hvert har fått en
posisjon i Oslo som politikerne lytter til og han ser frem til å fortsette dette arbeidet som medlem i OHIF-styret.
Vi ser frem til å ha Åsmund med oss på laget videre. Fantomet eller ikke – «Åsmund er har mot de harde». Og det trenger vi!

Årskonferanse 21. mars 2018
En åpen økonomi skal være bølgen som løfter alle båter- løfter den din?

Det var stort oppmøte og god stemning da OHIFs Årskonferanse «En åpen økonomi skal være bølgen som løfter alle båter – løfter
den din?» ble avholdt den 21. mars. Grunnet stor påmelding ble arrangementet flyttet opp i Sangerhallen i 5. etg.
Styreleder Espen Lynghaug åpnet konferansen med et historisk tilbakeblikk på laugenes opprinnelse og formål før han ga ordet
videre til daglig leder for foreningen, Eivind Andersen. Andersen ga oss innblikk i hvordan den åpne økonomien kan være veldig bra
for noen, men på samme tid ødeleggende for andre. Ved å sammenligne Robert Steen og Oslomodellen med Alexander den Store
og den Gordiske knuten, ga han et godt bilde på kompleksiteten i arbeidet med å få et seriøst arbeidsliv – Og viktigheten av å ha
politikere som er villige til finne nye løsninger på utfordringene/hugge knutene over – Stikk i strid med hva man først tror er mulig.
Aslak Sira Myhre er vant til å si det som der er og her fikk han virkelig forsamlingen med seg. Det er ingen som er vant med hardt
arbeid som ikke skjønner hva denne mannen mener når han snakker om hvilket arbeid som ligger bak velferden vi i dag høster i
Norge. Han hyller arbeiderne som har stått i industrien og håndverksfagene. De som har bygget landet med hendene og som nå
ikke får den respekten de fortjener. Som hans far så klokt har sagt: «Norge har blitt et land med så mye melk, at me tror at me ikkje
trenge ku».
Hedvig Heyerdahl Moser (H) og Torill Lodemel (NHO) dro de store og små linjer rekruttering, åpen økonomi og fortjeneste. Torill
kom i stedet for Øystein Dørum som dessverre måtte melde avbud dagen før.
Ingebrigt Steen Jensen er kjent for de fleste og noen har kanskje hørt han før, men ingen vil vel si at de kommer uberørt ut fra hans
foredrag. For enten det gjelder fotball, arbeidslivet eller livet generelt, så finner vi alle gjenkjennelse og inspirasjon i det han forteller.
En fantastisk foredragsholder og motivator. «Vi må synge mer!» sa Ingebrikt, og fikk latteren til å runge høyt i Sangerhallen.
Medlemmene våre er vår fremste styrke. De sitter på mye kompetanse og erfaring, og vi ønsket at dette skulle deles med
forsamlingen på tvers av fag. Vi hadde derfor invitert inn rørleggermester Roy Bergersen, malermester Bo Lunde, fagsjef i
Rørentreprenørene Norge Eli Heyerdahl Eide, tømrermester Harald Hansen og frisørmester Øistein Bjørndal til å fortelle om sin
hverdag og entreprenørhistorie. Hva er utfordringene, gledene, motivasjonen og fasinasjonen med faget.
Eli fortalte om kvinnenettverk i rørbransjen og Øistein gav oss en liten smakebit av historien om skapelsen av Adam & Eva Frisørene.
Bo Lunde snakket om det å ta over en generasjonsbedrift, sette rett pris på den, og utvikle den i et marked med sterk konkurranse.
Harald Hansen snakket om differensiering og at den selvstendige høykompetente norske fagarbeideren må differensiere seg med
kvalitet og produktivitet fra ufaglært konkurranse. Roy fortalte om et liv med egen rørleggerbedrift i Oslo og interessen for godt
fagarbeid som oppstod tidlig da han lærte at en god kvalitetskniv var en som «satt godt i ryggen».
Det var mange knivskarpe innlegg som satt godt i tilhørerne og vi er veldig takknemlige for alle som bidro.

Vi er stolte av å ha så mange flotte medlemmer i vår organisasjon - Dere er enestående! Takk!

Øyeblikk fra årskonferansen 21. mars

Som medlem i OHIF får du bedre betingelser! Nye Nissan e-NV200 er endelig her!
Den 100 % elektriske varebilen kommer nå i en forbedret utgave med et kraftigere batteri på 40 kWt. Dette gir elbilen en rekkevidde
på opptil 280 km. Bilen hurtiglader på 40-60 minutter fra den har varslet om lite strøm til den er 80 % oppladet. Å velge elektrisk
varebil vil gi store økonomiske besparelser for din bedrift fra første stund. En 100 % elektrisk bil vil kutte driftskostnadene samtidig
som man tar miljøhensyn.
En elektrisk varebil som e-NV200 har ikke forbrenningsmotor eller en vanlig girkasse. Det betyr at har den færre bevegelige deler
enn en gjennomsnittlig varebil, som igjen gir en ekstra fordel med mindre vedlikehold. Oljeskift og motortuning er nå historie.
Hele annonsen kan du lese her: https://www.bnh.no/nye-nissan-e-nv200/







280 km NEDC rekkevidde
109 hk
Opptil 650 kg nyttelast
4,2 m3 varerom
Hurtiglading
NissanConnect EV
Ta kontakt med salgsleder og fagansvar for næringssalg og varebil Kevin Patel på telefon 41 68 41 31 / 23 24 41 00.
Han gir deg god service og oversikt over dine medlemsfordeler!
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Åpen høring i Oslo Rådhus
10. april
deltok OHIF i åpen høring rundt konsekvensene av prosjekt "Bilfritt byliv" i Rådhuset. Det var nestleder i
Høring
i Rådhuset
byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (F) som i henhold til reglement for bystyrekomiteen hadde krevd høring som omhandlet
Innlegg i vg
endret kjøremønster og fjerning av p-plasser i Oslo sentrum. Hun ønsket å få belyst hvilke konsekvenser endringene vil medføre for
de ulike aktørene som bruker Oslo sentrum – Før saken går til endelig behandling. 25 ulike aktører fikk anledning til å holde et tre
minutters innlegg med tilhørende spørsmålsrunde fra komiteen – OHIF, NHO, Kvadraturforeningen Oslo, Oslo Handelsstands
Forening, Byfolk, Virke, politi og ambulansetjenesten, Oslo Guideforening, Norges Handikapforbund med flere. Det var en bred
enighet om at prosjektet manglet en langsiktig og helhetlig plan, forskning på effekten av tiltakene og en analyse av konsekvensene
endringene vil ha for næringsdrivende som utfører oppdrag- og holder til i sentrum. Vi er spent på fortsettelsen.

17. april møtte trafikk og parkeringsgruppen i OHIF hos Bymiljøetaten. Møtet var en invitasjon fra BYM hvor OHIF fikk legge frem
erfaringer og ønskede endringer i forhold til de tiltakene «Bilfritt byliv» har gjennomført så langt. Anne-Karine T. Rynning holdt en
flott presentasjon, og gruppen opplevde endelig å nå litt frem. Prosjektet har nå fremmet forslag om å opprette 65 nye og mere
spredte næringsparkeringer (i tillegg til de 43 som allerede er opprettet), og forlenget p-tid til 6 timer i stedet for to som det nå er.
Det er håp i et hengende snøre – og nå napper det litt.

Vi minner om:

Endringer av oldermann og/- eller annen kontaktinformasjon må meldes inn til hilde@ohif.no
Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus 24. mai 2018 klokken 18.30
ByggCamp holdes 27. september på Kuben Yrkesarena. Bli med!
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