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■ Snudde underskudd på 71 millioner til oversku

Det er enor

TEKNISKE SPOR: Krimteknikere var torsdag i forrige uke
tilbake på åstedet for å sikre spor etter skytedramaet. 
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Mann pågrepet
etter skytingen
på Fjellhamar
lørenskog: Politiet
bekrefter at en mann i
20-årene er pågrepet og
siktet for drapsforsøk
etter skytingen på Fjellhamar i Lørenskog forrige
uke.
Aleksander Hømanberg
aleksander hømanberg@rb.no
63 80 00 00

– Han ble pågrepet under en
politiaksjon i Oslo torsdag formiddag, opplyser politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim
i Øst politidistrikt til RB.
Ifølge politiet skal mannen
være en norsk statsborger.
Han er nå siktet for drapsforsøk.
– Etterforskningen viser at
skytingen kan knyttes til et
gjengmiljø, fortsetter politiadvokaten uten å ville utdype
nærmere.
Politiet forteller til Romerikes Blad at de har flere mistenkte i saken.
– Vi utelukker ikke at det vil
komme flere pågripelser.
Den pågrepne skal i løpet av
torsdag ettermiddag avhøres
og det vil bli tatt en vurdering
på om han skal bli begjært varetektsfengslet på fredag.

Avhøres torsdag
Etter skytingen på Fjellhamar
ba politiet publikum om tips
etter at en mørk bil, trolig en
Mercedes ble sett kjørende fra
stedet i høy hastighet.

– Vi har kontroll på bilen
som ble etterlyst i etterkant av
skytingen på Fjellhamar. Vi
kan også fortelle at det ble
skutt med en grovkalibret pistol mot leiligheten.
– Har dere kontroll på våpenet som ble brukt?
– Jeg ønsker ikke å gå inn på
ytterligere detaljer i etterforskningen på nåværende tidspunkt, svarer politiadvokaten.

Kan være sammenheng
En times tid før skyteepisoden på Fjellhamar ble det også
løsnet skudd på Stovner i
Oslo.
Sharma-Sundheim er klar
på at politiet har gått bredt ut i
sin etterforskning, og vil ikke
utelukke at det kan være sammenheng mellom de to hendelsene.
Tony opplevde dramaet på
nært hold: – Jeg hørte fire-fem
kraftige skudd og så en bil
som spant av gårde i full fart

Mor og sønn skadd
Det var natt til 4. april at minst
fem skudd ble løsnet mot en
leilighet på Fjellhamar i Lørenskog.
To personer – en kvinne i
slutten 30-årene og en mann i
begynnelsen av 20-årene – ble
truffet og ble betegnet som alvorlig skadd etter hendelsen.
Kvinnen var ifølge politiet
på besøk i leiligheten hos sine
tre sønner. Begge er utenfor

KULEHULL: Det er flere synlige kulehull i vinduet til leiligheten
som ble beskutt. Ifølge politiet tyder funn på stedet på at det ble
Foto: Remi Presttun
avfyrt fem skudd.

KLØTA: Erik Grefberg
ble ansatt som ny
direktør i A-K Maskiner i en desperat
periode: – Jeg visste
jeg kunne klare å snu
det, for det har jeg
gjort mange ganger
før. Men at vi skulle
klare å få positive tall
så fort, det visste jeg
ikke.
Veronika Sletta
veronika.sletta@rb.no
932 89 272

Da Erik Grefberg (54) ble ansatt
i august 2016 hadde han en
enorm jobb foran seg. 54-åringen overtok et selskap som
hadde tapt rundt 150 millioner
kroner i de tre foregående årene.
Driftsresultatet i 2016 skulle
vise seg å ikke bli noe bedre - et
år Grefberg uansett ikke kunne
gjort så mye med. Nye 71 millioner i underskudd var en realitet
og et tap på 225 millioner kroner de siste fire årene var den
brutale sannhet.

– Man er desperat
– Det første som møtte meg var
mangel på struktur. Gjennom
flere andre lederjobber har jeg
erfart at rutiner og struktur er
alfa omega for å få ting til å flyte. Det var det første vi måtte
gjøre noe med, sier Grefberg.
Direktøren forteller også om
desperate tider.
– Når man taper 225 millioner
kroner på fire år, så bevitner det
mangel på forretningsforståelse. Det setter enormt mange arbeidsplasser i fare og det er psykisk forferdelig for folk. Med
slike negative tall kan man ikke
se framover i en bedrift. Man
kan ikke ha kursing og utdanning, ikke sosiale tiltak som alle
arbeidsplasser bør ha og man
kan ikke ta noe samfunnsansvar. På den tiden er man bare
desperat. Det å komme seg ut
av en sånn situasjon var derfor
livsviktig for både folk som jobber i bedriften og for bedriften
selv.
Grefberg satte straks i gang
med ulike tiltak. Det ble møtt
med motstand.
– I starten var det en del motstand mot de nye strukturene
jeg la inn. Tidligere hadde de
lokale butikkene selv fått bestemme priser og rabatter, hvilke varer de skal føre og ikke
føre. Den tiden er over. Det
skjønner jeg selvfølgelig kan
være en ubehagelig endring.

Veien tilbake
En utskrift fra selskapets eget
regnskap viser at A-K Maskiner
i fjor hadde et driftsresultat på

5,7 millioner. På ett og et halvt
år har Grefberg klart å snu et
underskudd på 71 millioner
kroner til et overskudd på 5,7
millioner.
– Jeg visste jeg kunne klare å
snu det, for det har jeg gjort
mange ganger før. Men at vi
skulle klare å få positive tall så
fort, det visste jeg ikke. Forandringen er helt enorm og nesten
unik. Jeg kjenner i alle fall ikke
til noen historier i forretning
hvor en bedrift som omsetter
for omtrent 1 milliard har gjort
en så kraftig og stor operasjon

på så kort tid, sier Grefberg om
resultatet for 2017.
Veien tilbake har vært alt annet en lett. Nøkkelroller og ledergrupper i bedriften er i all
hovedsak byttet ut.
– Business handler om mennesker. Har man ikke de rette
menneskene på laget så vil det
ikke gå. Vi har jobbet mye med
å rekruttere inn folk med de
rette egenskapene, sier direktøren. Til tross for misnøye og
motstand til Grefbergs endringer har arbeidsmoralen vært på
topp.
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udd på 5,7 millioner i løpet av halvannet år

rmt og nesten unikt

Fakta
■■ A-K maskiner er en privat

leverandør av maskiner og
redskaper til landbruks- og
anleggsbransjen
■■ Virksomheten er organisert som
en landsdekkende kjede med 40
salgs- og servicepunkter
■■ A-K Maskiner på Kløfta ble kjøpt
opp av Bertel O. Steen i 2008
■■ Fra 2013 til 2016 hadde selskapet
et underskudd på 225 millioner
kroner
■■ I 2017 hadde selskapet et
overskudd på 5,7 millioner kroner

Fakta
■■ Navn: Erik Grefberg
■■ Fra: Billingstad
■■ Alder: 54
■■ Sivilstatus: Gift. Har en datter på

19 år.

■■ Ansatt som direktør i A-K Maskiner

i august 2016

■■ Tidligere leder for Teres og

skandinavisk sjef for Phillips
Healthcare

POSITIVE TALL: Direktør i A-K Maskin, Erik Grefberg, kan vise til positive resultater i 2017. Her under nyåpningen av butikken på Kløfta. 
– Det var tydelig at folk var
opptatte av å snu skuta, og de
har jobbet utrolig hardt tross
frustrasjonen. Nå har vi gode
produkter, er i en bra posisjon
og har veldig god distribusjon i
Norge.
Han er spent på tiden som
kommer.
– I år skal vi bygge videre på
det vi etablerte i 2017. Vi brukte
hele 2017 til å trene på disse nye
tingene, og i år skal vi bli gode
på det. Viktig for meg er at A-K
skal være det beste stedet å jobbe i bransjen og det skal være

det beste stedet for kunder å
handle.

Satser på butikk
Torsdag var det nyåpning av
butikken på Kløfta. Her vil det
være 14 dager med testing før
de andre butikkene tilpasses.
– Da jeg begynte her i 2016 var
det ikke tvil om at butikkdriften
var ganske dårlig drevet. Det er
et fag å drive butikk og det er
langt fra det samme som å selge
traktorer til bønder. Den kompetansen manglet i A-K. Vi må
drive butikkene våre på en helt

annen måte, sier Grefberg.
Sortimentsinnstramning,
mer varer og kjente merker er i
hovedtrekk de største forandringene.
– Vi har ansatt kompetanse
og ønsker å satse kun på merkevarer. Noe gjenkjennbart og en
butikk folk har lyst til å besøke.
Vi er et firma som omsetter for
rundt en milliard, hvor butikkdelen har stått for rundt 110
millioner. Der ønsker vi å øke
omsetningen, sier Grefberg.

Foto: Veronika Sletta

KLIPPER SNORA: En ny og fresh butikk ble åpnet på Kløfta

torsdag. 

Foto: Veronika Sletta

