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ETABERLING

Etablert

September 1955

Kirkegt, Ålesund sentrum    70m2

Mons Vågsholm

”En stuert går i land”

1,5 årsverk pluss kone

Bruk bud sykkel fra et bakeri. 

Vask og strykning av skjorter

Hurtigvaskeriet



1975 -1995

o 1975 – Etter forespørsel fra Ålesund kommune bygges 

nytt vaskeri på Fremmerholen, for å betjene Åse sykehus.  

o Far og begge sønner arbeider i bedriften.

o Hurtigvaskeriet omdannes fra personlig- til aksjeselskap 

med senior og to sønner som aksjonærer, senior 

aksjemajoritet.

o 1977 - Svigerdatter Gunn ansettes som kontorsjef.

o 1987 – Eldste sønnen forlanger å blir utløst av selskapet 

– aksjene fordeles på de to gjenværende aksjonærene, 

Far og sønn. (gjør et betydelig innhugg i likviditeten til 

selskapet.)

Hurtigvaskeriet AS



1975 -1995

1977 – Oppstart av renseri i nytt bygg på tomten rett bak 

vaskeriet

o Renseriet eies av Hurtigvaskeriet as og to andre. 

o Daglig leder, en av eierne blir avslørt i å ha utnyttet 

goder til privatbruk, likviditeten er dårlig og firmaet 

klarer ikke å betale forfalte krav. 

o Eieren overfører sin aksje andel til HVR som ordner 

opp i ubetalte utestående krav.

o Et par år senere kjøper HVR ut den tredje eieren og 

fusjonerer firmaene til ett selskap.

Hurtigvaskeriet AS



1995

o Vi har hatt jevn vekst og firmaet er solid.

o De største kundene er innen helse, hotell og verksted.

o Nå sysselsetter vi 45 stk.

o Vårt første møte med anbud fra det offentlig, nytt og 

utfordrende. (Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund) 

o Vi får i desember melding om at hele kontraktene for 

alle sykehusene er gått til vår konkurrent på Molde.

o Det er inngått samarbeid med vaskeri i hele landet for 

å kunne betjene hoteller som vil ha landsdekkende 

avtaler under felles profil. (Riks Rent)

Hurtigvaskeriet AS



•

1995-96

o Senior fyller 70 år og vil pensjoneres.

o Generasjonsskifte planlegges i samarbeid m/revisor og 

advokat, planlegges fra årsskiftet 1995/96.

o Nytt eiendomsselskap dannes – eiendom fisjoneres fra 

drift.

o Drift kjøpes av min mann og meg, vi har lik aksjeandel. 

o Vi tar opp lån for å kunne kjøpe utstyr etter takst.

o Eiendomsselskap eies av far og sønn.

o Jeg blir ansatt som daglig leder i driftsselskap

Hurtigvaskeriet as



•

1996

o Generasjonsskifte – tøff start

o Senior fortsetter som styreleder det har i alle år 

vært et uformelt «kjøkkenstyre».

o Senior har vansker med å  slippe helt roret 

(klassisk utfordring og forståelig).

o Spesielt utfordrende er det å slipper til med egne 

ideer og omstillinger.

o Tapet av sykehus anbud i 1995 gir oss en tøff start.

o 1. April 1995 forsvinner 80% av omsetningen, 

mange skal mister arbeidsplassen sin.

Hurtigvaskeriet as



1997-99

o Det er mye konkurranse utsetting og stort pris press 

fra hotellkjeder.

o Vår konkurrent på Molde går konkurs, selger sin 

virksomhet til en stor utenlandskeid vaskerikjede.

o Vi går i dialog med vår kollega i Volda, som er i 

samme situasjon og har tapt store markedsandeler

o Vi diskuterer muligheter og løsninger som kan 

hjelpe oss begge.

Hurtigvaskeriet as



o Vestlandsvaskeriet as (Volda) og Hurtigvaskeriet as 

fusjonerer

o Det blir gjennomført Due Dillingens i samarbeid med 

våre revisorer.

o Vi endrer navn og profil til Rentex as

o Leder fra Volda tar seg av marked, jeg er daglig leder.

2000



Produksjonsfordeling:

o Volda – matter og arbeidstøy

o Ålesund – Flattøy, rens av garderobe og arbeidstøy

Nytt styre

o Vi får inn ekstern styreleder fra Trondheim, anbefalt av 

kollega i Trondheim.

o Ny styreleder tar et møte med senior hvor han ber han 

holde seg borte fra bedriften (senior blir svært skuffet 

over måten ny styreleder behandlet han på).

2000



2001

o Nytt bygg eid av eiendomsselskapet står ferdig 

og vi får større produksjonslokaler.  

o Eieren fra Volda ser mulighet for salg av sin 

eiendom og all produksjon flyttes til Ålesund.  

o Ansatte i ved avdeling Volda følger med til 

Ålesund

o Garderobe rens legges ned  for å få plass til 

arbeidstøy, matte og moppeproduksjon som 

tidligere var utført i Volda. 



o 2002 - Første år med ”normal” drift. 

o Vi er 33 ansatte og produsere ca 6 tonn per dag

o 2003 – Verkstedindustrien har problemer, dette merkes 

som nedgang i omsetning på arbeidstøy 

o Det etableres kommunale vaskeri – vi taper mer 

omsetning innen kommunale helseinstitusjoner.

2002 –2003



o Hotellene danner større kjeder som forhandler sentrale 

vaskeriavtaler.

o Prisene faller og gir oss større utfordringer på 

effektivitet.

o Riks Rent as dannes og eier hotellkontraktene. 

Selskapet er eid av flere vaskerier fra Nordland til Sør 

Norge, drives av tre styremedlemmer. 

2002 –2003



2003

o Vi ser på nye muligheter

o Vi legger inn et omfattende 

anbud på offshore og får kontrakt 

med Statoil

o Vi starte levering til tre 

plattformer med base i 

Kristiansund

o Vi leaser rensemaskiner og utstyr 

for å betjene vår nye kunde.



2004

o Riks Rent splittes. Det dannes to nye grupperinger 

som konkurrer mot hverandre, vi går inn i TPN 

(Tekstil Partner Nord der vår styreformann er daglig 

leder).

o Vår kollega fra Volda trekker seg ut av bedriften og 

etablere nytt selskap i Volda. Arbeidstøy, matter og 

mopper blir overført til Volda. 

o Ålesund beholder helse, hotell og plattformer.

o Vi foretar en enkel fisjon og vellykket skilsmisse er et 

faktum.



o TPN as – Forhandler frem og fordeler landsdekkende 

kontrakter. 

o Konkurransen på hotellmarkedet skjerpes, kraftig press 

på prisene. 

o Det tegnes landsdekkende hotellavtaler der vi hele 

tiden taper på grunn av store transportkostnader (M&R 

og S&F).

o Våre «kolleger» vil ikke bidra for å jevne ut 

skjevheten.

o Vi setter spørsmål ved vår styreleder (som også er 

daglig leder for TPN as), han burde kunne se hvordan 

dette ødelegger oss.

2003-2004



Jeg mener styreleder er illojal mot Rentex og kanskje har 

en skjult agenda.

I samtale med revisor ser vi at her er noe som ikke er bra.

Jeg får anbefalt en lokal styreleder som har arbeidet mye 

med snuoperasjoner, vi velger å skifte styreleder.

Det er utarbeider en aksjonæravtale av TPN som skal 

signeres.  I samråd med ny styreleder lar vi være å 

signere.  

Utforming er slik at vi  kunne ha gitt fra oss selskapet 

uten vederlag til TPN.

2003-2004



Vi sliter med økonomi.

Sammen med den nye styreleder og senior 

kommer vi til at det mest fornuftige er å se på 

mulighet for salg av driftsselskapet.

Vi henvender oss til to interessenter, TPN våre 

«kolleger» og vår konkurrent Nor Tekstil as.

Deres felles interesse er å bli landsdekkende.

2003-2004



Vi benytter et lokalt konsulentfirma i 

salgsprosessen.

Ut fra de tilbud vi får blir vi sammen med 

senior enig om hvem som skal få kjøpe oss.

Vi tar et valg som skaper spetakkel for oss, 

men som vi mener er det beste for bedriftens 

fremtid og de ansatte.

2003-2004



2005 selges driftsdelen til

Nor Tekstil AS



NTS Lovnad

• De vil satse på bedriften

• De har full forståelse at det vil være et 

økonomisk løft og vil ta år før vi er i pluss.

• Det inngås en langsiktig leieavtale med 

eiendomsselskapet.

• Vi får et økonomisk oppgjør slik at vi får 

ryddet opp i  gjeld. 

• Det er et ønske om at ledelsen fortsetter.



Kort presentasjon av NTS

• Lang erfaring - familievirksomheter

• Konsernetablering 2005

• 19 vaskeriet fra Kristiansand til Bodø.

• Ca 800 ansatte

• Ålesund er i dag et av konsernets mest 

lønnsomme anlegg! (i 2014 det 3. beste)



Wågsholm Holding as eier 100% av Vask og Rens 

Eiendom as.

WH ble stiftet i forbindelse med salget i 2005.

I de siste årene overførte senior alle sine aksjer som arv 

til barnebarn og svigerdatter. 

Verdiene var innenfor maksbeløp for arveavgift.

Sønnen har i dag aksjemajoritet.

Senior fikk noen flotte avslappende år etter at bedriften 

var solgt og han så at alt gikk rette veien.

2015


