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Tips oss!

Distriktenes næringsavis

19.755 personer liker Facebook-siden til Nationen.
19.755 personer får fortløpende nyheter fra Nationen på sin egen Facebook-side.
19.755 personer kan enkelt kommunisere med Nationen på Facebook.
Siste person som likte Nationen er Tor Andre Aase.

Gå til facebook.com/nationen.no

Ring 21 31 00 00

tips@nationen.no
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Smak

På tråDen
VIkTIG oppGaVE
«Oppgaven er å gjøre det
best mulig, for så mange
som mulig, så mye som
mulig av tiden.»

Pløyer slik at penger
ikke tapes framover
Erik Grefberg
Alder: 52 år
Bosted: Billingstad
Stilling: Adm.direktør
i A-K Maskiner
Aktuell: Ny toppsjef som skal sørge
for lønnsomhet.
– Du er nytilsatt som toppsjef i
tradisjonsrike A-K Maskiner som
eies av Bertel O. Steen-konsernet
og som i de siste tre år har tapt
150 millioner kroner. Virksomheten har 250 ansatte og om
omsetter årlig for over en milliard kroner. Blir det en tøff oppgave å få selskapet til å gå i vater
innen 2017 slik du selv har uttalt
det?

– Ja, det blir en tøff oppgave. Det
vanskeligste er å bestemme seg
for de mest effektfulle tiltakene
og så gå 100 prosent for disse.
Når vi skal implementere tiltakene har vi en god ledergruppe
og en endringsvillig organisasjon. Så det blir tøft, krevende og
gøy – på samme tid.
– Du kommer som leder fra Teres –
som driver med private kirurgiske
tjenester. Det et stort sprang, må
det til et «kirurgisk» inngrep for å
få A-K Maskiner til å slutte å tape
penger i et tøft marked?

– Det må enda mer grovarbeid
til enn det finmotoriske arbeidet kirurger er gode på. Men
jeg har dratt sammenligningen
med at vi nå har en pasient på
operasjonsbordet som blør og
vår første oppgave er å stoppe
blødningene. Deretter skal vi
rehabilitere pasienten gjennom fysikalsk opptrening, for
så å starte treningen til å bli
verdensmestere i A-K-drift. Akkurat nå vet vi hvordan vi skal
stoppe blødningene og er i ferd
med å få det til.

– Er det dårligere råd blant bøndene som gjør at det er blitt vanskeligere å få solgt traktor og utstyr
og tjene nok penger på det?

– Landbruket i Norge har jo endret seg radikalt de siste 10–15
årene. Traktorsalget har gått
fra ca. 7000 enheter pr. år til ca.
3.000 enheter per år. Det er krevende for alle aktørene i bransjen, ikke bare for A-K. Når tilbyderne må slåss om et mindre
marked drives marginene ned,
og A-K har ikke klart å omstille
seg raskt nok. Vi må nå se på
våre prosesser og effektivisere
disse, fokusere på områder vi er
gode på og serve kundene best
innenfor disse områdene.

– Når du ikke selger landbruksog anleggsmaskiner i A-K, er du
vokalist i Rolling Stones-coverbandet Glimmer Twins. Glimmer
Twins kaller seg «business-rockere», fordi alle medlemmene har
bakgrunn som (topp)ledere innen
ulike bransjer og felt. Hjelper det å
være med i en slik gruppe også for
å være en god næringslivsleder?

– Ha-ha – det hjelper i alle fall å
ha fine hobbyer man kan utøve
med gode kamerater. Noen spiller golf. Vi får energi av å underholde tusenvis av folk med bandet vårt.
– Hva leser du nå?

– På kveldene leser jeg hundrevis av eposter jeg ikke fikk lest i
løpet av arbeidsdagen …
– Hva lånte du av naboen din sist?

– Hans øre og kloke tanker.

– Hva er ditt favorittnettsted?

– Facebook og Huffington Post.
– Hva blir det til middag i dag?

– Det blir sikkert meget god
hverdagsmat min kone har
planlagt til oss.
WERNER WilH. DAllAWARA
werner.dallawara@nationen.no
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Gresskarpai
Skal du lage gresskarlykt til
Halloween og har lyst til å
finne på noe spennende å lage
av innmaten? Da bør du prøve
gresskarpai – perfekt å servere
barna på Halloween-festen,
men også nydelig å nyte til
helgen med litt pisket krem ved
siden av.
Porsjoner: 1 pai
Vanskelighetsgrad: Middels
Tidsforbruk: 40–60 minutter

Ingredienser
Deig
175 g hvetemel

80 g smør
1 ss kaldt vann
Fyll
1 kg skrelt og renset gresskar
revet skall og saft av 2 stk sitron
3 stk egg
2 dl brunt sukker
1/2 ts malt muskat
1 ts malt nellik
2 ts malt kanel
1 dl rosiner

Slik gjør du

Til 1 pai i 24 cm form.
Elt sammen ingrediensene til
paideigen. Kjevle den ut og kle
formen.

Prikk bunnen godt og sett formen i kjøleskapet i minst 30 min.
Forstek paiskallet midt i ovnen
i ca. 15 minutter på 200 °C.
Skjær gresskaret i terninger og
kok dem i minst mulig vann til de
er godt møre - ca. 30 minutter.
Mos gresskarterningene og rør
inn de øvrige ingrediensene.
Hell fyllet i paiformen og stek
paien videre på 190 °C til fyllet er
fast – ca. 25 min.
Server paien varm, lun eller
kald.
Oppskriften er levert av Opplysningskontoret for frukt og grønt/frukt.no

Det henDte
Torsdag 27. oktober 1966

Megling mandag

✱✱Mandag kl. 12 starter meglingen
i tømmerpristvisten, opplyser den
oppnevnte meglingsmann, høyesterettsdommer Harald Elstad til
Nationen.

Mandag 28. oktober 1991

Velger feil ledere

✱✱En del av ekspertisen vi har knyttet til oss er feil valt. Både det vi har
sett i Hed-Opp nå, og dels sentralt
i meiereforbruket, bekrefter dette.

