
 

Presentasjon for 
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tirsdag 21.april 2015 

Hamar  

Trygve Stølan  

20% eier og daglig leder  



A/S Jømna Brug   

• Produserer spesial dører og ”vanlige” 

dører til skoler, barnehaver, sykehus, 

offentlige bygg. 

• Etablert i år 1900  

• Moderne maskinpark med 3 CNC freser, 

automatisert malerobot. 

• 44motiverte ansatte , derav 1 økonom og 

3 siv.ing.  

• Omsetning 52-55 mill de siste årene, 

økning i overskudd siste år, men et 

spesielt underskudd 2014.  

• All time high med ordre og produksjon nå 



 

Trygve Stølan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Født og oppvokst i Oslo. Flyttet til  

Elverum i 1989. Gift, 5 barn. Hytte på  

Kvikneskogen-Tynset. 

 

Utdanning 

 Bankakademiet 1 og 2 avd. 

 Finnmark Distrikthøgskole Øk/adm. 

 Div. studiekurs BI – Oslo - Nadderud 

 Lederutdanning DnC  

 Styrekurs BI – Gjøvik 

 Master of Innovation Management 

  Universitetet i Karlstad - Høyskolen i 
Hedmark 

 

 

Praksis 

 Bank. DnC og DnB. 13 år hvorav de 4 
siste som Banksjef i DnC Elverum 

 Øk - adm. sjef. Glommen 
Skogeierforening 

 Industri . Adm.dir Rena Kartonfabrik  

 Adm.dir. Smurfit Kappa Rena 

 Daglig leder Dimension Agri 
Technologies AS - DAT 

 Eier Rena Utviklingsselskap AS 

  Utvikling på Rena Syd og    

        Birkebeinerovernatting 

 Undervisning  Høyskolen i Hedmark –
Innovasjon-entreprenørskap og 
Prosjektledelse  

 Daglig leder – deleier A/S Jømna Brug  

 Styreleder Visit-Elverumsregionen AS 
 



Omsorgssenter 

 

Vi leverte alle innerdører og alle 

glassfelt til beboelsesrom og 

andre rom i amerikans eik. 

Vår største ordre noensinne.  

  





 

A/S Jømna Brug 
 

Produsent av spesialdører  

 
 

Ytterdører 

 

Ramtredører 

 

Laminatdører 

 



 

 

Dører som 

oppfyller 

dagens 

brann og 

lyd krav. 

 

Beholde 

opprinnelig 

utseende 

 

Pålegg fra 

brannvesen 

 

Pålegg fra 

riks-by 

antikvar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Løsningen 

• Løsningen er å produsere 

dekorative dører som holder 

både brann- og lydkrav.  

• Dette medfører utvikling og 

testing av dagens dører for å 

oppfylle nye krav til brann- og 

lyd. 

• Ny internasjonal standard 

innføres april  2015 



Vår forretningsmodell  

• Salg av branndører som er 

klassifisert etter ny EU 

standard.  

• Fakturerer kunder ved levering.   

• Selger  via kvalifiserte og 

solide forhandlere i hele  

Norge. 

• Vi har høyt dekningsbidrag på 

våre branndører. 

  

 



Hvordan er løsningen 

unik?   

• Nyeste internasjonale 

klassifisering. Ny standard trer 

i kraft våren 2015 med 5 års 

overgangsordning. 

• Design-(kopier, tidstypisk, 

kundeløsning) 

• Levere i store volum 

• Service - og 

vedlikeholdsløsning 

• Monteringsvideo og veiledning 

- også på polsk  



Markedsføring og salg  

• Solid forhandlernett i hele Norge  

• Personlige kontakter 

– Foredrag, presentasjoner, 

personlig oppfølging 

• Brosjyrer, profilering som spesial-

produsent i fag/bransjetidsskrifter 

• Hjemmesider – sosiale medier 

• Messer  

 



Hvem konkurrerer vi 

mot ?  

• Spesial - Norske konkurrenter  

– Gilje, Vatnestrøm, Trevaren 

Eydehavn, Hovland samt 

mindre lokale 

snekkerverksteder i hele 

landet. 

  

• Standarddører-katalogdører 

– ”billig dører” fra utlandet  

– Sterk konkurranse fra alle 

dørprodusenter 

 

 



Eierskap   

• Daglig leder   eier 20% 

• Produksjonssjef eier 20% 

• Teknisk sjef   eier 20% 

• Teamleder 1          eier 20% 

• Teamleder 2  eier 20%  

Alle har lang/relativt lang erfaring 

på sine respektive områder ! 

Organisert gjennom to 

holdingsselskap. 



Kjøpsprosessen-1  

• Tidligere eier – daglig leder 

og produksjonssjef(en og 

samme person)  ble syk. Da 

ville han selge.  

• Vi andre (4 stk) ville ikke at 

han solgte til ”hvem som 

helst”.  

• Vi stilte spørsmålet ? Hvorfor 

kunne ikke vi kjøpe? Vi 

kjenner både produksjonen 

svært godt, samt at vi har en 

god og stabil kundemasse!  



Kjøpsprosessen-2 

• Vi gjennomførte 7-8 kvelds-møter, 

lagde budsjetter, planer og 

diskuterte organisering og videre 

utvikling.  

• Parallelt forhandlet vi med eier. Han 

forlangte mer enn vi var villige til å 

gi. Han gikk noen runder og vi ble 

enige på det vi mente var riktig. 

Først 70% og med opsjon på 10% 

til. Den ble innløst i fjor sommer.  

• Hva er en riktig pris for Jømna? 

• Han er nå frisk igjen og er 

produksjonssjef og økonomisjef og 

eier 20%.  



Kjøpsprosessen-3 

• Vi benyttet en advokat i 

bransjen via Norsk Trevare. 

Som kjenner denne type 

bedrifter godt.  

• Selve kontraktsutformingen 

gikk veldig greit.  

• Oppgjør via 

holdingsselskapet som 

hadde 50% egenkapital og 

50% lån fra DnB.  



Utfordringer !  
• Vi er nå 5 eiere  

• Daglig drift vs. eierskap 

– Tok sin tid før det ble akseptert 

at der er det en vesentlig 

forskjell 

• Eierskap i gode tider og dårlige 

tider ! 

– Erfaringer, håndtering av 

eierskap hvis det ikke går som 

det skal  

– Egenkapital ! 

– Realkompetanse vs 

akademisk utdannelse 



Fremtiden! 

• Daglig drift er det viktigste !  

• Samtidig er det særdeles 

viktig å sette av tid til produkt 

og kundeutvikling.  

– Hvilke segment vil vi være i?  

– Markedstrender-utvikling ? 

– Strategisk tilnærming ? 

– Satsningsområder ? 

– Eksportmarkedet  ? 

– Produksjon i lavkostland ??? 

• Patriotisme vs økonomi !! 

 



Fremtiden - 2 

• Nye samarbeidspartnere ! 

– Dagens konkurrenter  

• Oppkjøp    ? 

• Samarbeid ? 

• Tilgang på kapital!  ? 

• Tilgang på fagkompetanse ? 

• Rekruttering  ? 

• Denne type problemstillinger og 

diskusjoner er både viktig, 

vanskelig og ikke minst 

tidkrevende!  

• Hva er den riktige langsiktige 

løsningen for Jømna – ansatte 

og ikke minst aksjonærene ? 


