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MEST LEST PÅ AMTA. NO:
Kommunen har innført byggestopp

Fagansvarlig for byggesak i Frogn kommune, Therese Aas, mener det har
skjedd byggeaktivitet som er i strid med pålegget om stans.

Førstemann inn på Lehmanns Brygge

– De nye lokalene kler konseptet vårt, men vi bygger ikke bare dyre
boliger, presiserer daglig leder Elisabeth Rustand I Provest Entrepenør.

Nesodding tiltalt for vold mot kona

En familiefar fra Nesodden må i januar møte i tingretten tiltalt for vold og
trusler mot egen familie. Han risikerer å bli dømt til fengsel i seks år.
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AMTA.NO I DAG:

Se en rekke bildeserier
og videoer fra Onsdagsrennet
på Nesodden og Karusellrennet i Frogn.
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Så mange millioner ble den dyreste eiendommen i Frogn kommune
i 2018 solgt for. Og det var prislappen for Holterveien 24 og lokalene
til Norsk Luftambulanse.
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Frogn videregående
skole fremstår som en spennende skole både i forhold
til størrelse og lokalisering.
Pernille Haga (48)
Ny rektor ved Frogn vgs.

Drøbakfirma som bygger millionvillaer er førstemann inn på Lehmanns Brygge:

sikret seg næringslokaler
– De nye lokalene kler
konseptet vårt, men
vi bygger ikke bare
dyre boliger, sier
Elisabeth Rustand,
daglig leder i Provest
Entrepenør AS som
selger funkishus i
10-20-millionerklassen.
Mariann L. DahLe

mariann.dahle@amta.no

drøbak: De første beboerne i
Olav Thon-leilighetene på Lehmannsbrygga syd for Drøbak
sentrum flyttet inn sommeren
2018. Nå tar også næringsdelen
form. 1. mars skal den være klar
til bruk.

Fra gammelt til moderne
Raskt på pletten for å sikre seg
et av lokalene, var Thomas Pedersen Liverød. Sammen med
byggeleder Mariusz Jalinski
startet han firmaet Provest Entrepenør i 2013. Siden 2014 har
firmaet holdt til i Pavelsgården
i Drøbak.
– Litt artig at vi flytter fra sentrums eldste hus, til det nyeste,
sier daglig leder Elisabeth

FAktA om provest
entrepenør As:

Rustand. Hun håper ikke potensielle kunder skal bli skremt
av de fancy lokalene i glass og
betong, og poengterer at firmaet tilbyr forskjellige hustyper i
flere prisklasser.

i dialog om 1. etasje
– Leieavtalen er straks klar, og
etter alle solemerker signerer vi
med Provest. Det er dem vi ønsker inn i vår 2. etasje, bekrefter
John Braastad, eiendomssjef i
Thon Eiendom.
– Er planene klare for næringsvirksomhet i 1. etasje også?
– Ikke foreløpig. 1. etasje er
regulert både for kontor- og servering og vi jobber for tiden
med flere interessenter. Hvem
disse er ønsker vi ikke å gå ut
med, sier Braastad som forteller at han selv har bodd i Drøbak og kjenner variasjonen i sesongene:
– Vi er i samtaler med interessenter både for kontor og servering, men jeg vet godt hvor
dødt det er i Drøbak om vinteren og man kan ikke drive kun
om sommeren, sier Braastad til
Amta.

Omfattende gjennomgang av barnevernet

gasellebedrift

Henriette SlaatSveen

I desember 2018 kunne drøbakfirmaet smykke seg med tittelen Gasellebedrift. På fire år var
omsetningen doblet. I 2017 omsatte firmaet for 37 millioner
kroner.
– Å satse smalt, har gjort det
lettere å treffe, sier Thomas P.
Liverød.
Av firmaets rundt 30 realiserte hus har det dyreste så langt
vært et funkishus med svømmebasseng til 20 millioner kroner på Nesøya. Den rimeligste
eneboligen hadde en prislapp
på drøyt fire millioner og ble
satt opp på Nesodden i 2015.

FrOGn: Kommunalsjef Olav Neander (t.h) sier årsaken til at Frogn scorer gult er at kommunen tidligere ikke har hatt de antall oppfølginger av
ArkivFOtO
fosterhjem som loven krever.

Bufdir har hatt en gjennomgang av barnevernet i
Kommune-Norge. Det er
delt ut rødt, gult og grønt
lys. Både Frogn og Nesodden kommune havnet i gul
kategori som forteller om
moderate avvik i barneverntjensten.
henriette.slaatsveen@amta.no

FørstemAnn inn: Fra v. byggeleder Mariusz Jalinski, eiendomsutvikler Thomas P. Liverød, adm.
Begge Foto: mAriAnn L. dAhLe
koordinator Kaia Gjerver og daglig leder Elisabeth Rustand.

■ Etablert i 2013

side» på NRK, der rollefiguren
Frode Pedersen trykker på
knapper han ikke kjenner funksjonen til i den ultramoderne
funkis'en han skal «passe på»
for venner. Blant annet kommer tv-skjermen glidende ned
fra taket og sittende på toalettskålen blir han skylt og blåst
tørr uten å reise seg.

■ Omsatte for 8 mill. kr. i 2013.

kresne kunder

■ Spesialist på vedlikeholdsfrie

funkishus i betong og ytong
- det siste et pustende form
for porebetong.

■ Har utarbeidet ti

arkitekttegnede hustyper,
men setter ofte opp hus der
kunden kommer med egne
arkitekttegninger.

37, 4 mill. kr. i 2017 og 29, 5
mill. kr i 2018

■ 25 ansatte
■ Gasellebedrift i 2018
■ Eies av: Thomas P. Liverød og

Mariusz Jalinski

■ Provest Entrepenør AS er

moderskipet. Underselskapet
Provest Eiendom AS ble
opprettet i 2018.

Å satse smalt har
gjort det lettere å
treffe.

"

thomAs p. Liverød,
Provest

– Det hadde nok kommet litt
dyrere ut i dag, sier Rustand
som har travle tider og gleder
seg over at firmaet ikke lenger
trenger å jakte på kunder, men
at kundene kommer til dem. To
familier fikk nøkler til hvert sitt

næring: 1. etasje er regulert både for bevertning og kontorer. Her
er det teknisk mulig å drive kafé. Provest flytter inn i 2. etasje. Se flere
bilder på amta.no.
hus like før jul, fem hus er i byggefasen, blant dem et i Øvre
Movei på Nesodden. Ytterligere
fem venter bare på signering.
– Vi er opptatt av å bygge hus
som skal leve lenge og ha godt
inneklima. Vi gjør alt fra A til Å i
prosjektene våre, og servicen

skal være like god enten oppdraget er stort eller lite, sier Elisabeth Rustand som er utdannet interiørarkitekt.

vist i tv-serie
Huset til 20 mill. ble vist i forrige sesong av tv-serien «Side om

– Dere tar oppdrag for kresne
kundegrupper – er det krevende
å forholde seg til?
– Både ja og nei. Kundene
våre er kvalitetsbevisste, og til
dels krevende, men dette har vi
fått god trening igjennom disse
årene. Det er viktig å få kunden
til å forstå at det å bygge hus er
noe vi gjør sammen, som et
team, sier Rustand.
Byggeleder Jalinski kan for-

telle at firmaet har 25 faste
ansatte, rørlegger inkludert.
– Håndverkerne utgjør
flere team med stor arbeidskapasitet, noe som gjør at vi
ofte kan starte opp prosesser kort tid etter at avtaler er
signert, sier han.

eiendomsutvikling
Eiendomsutvikler Liverød
legger til at underselskapet
Provest Eiendom satser på å
tiltrekke seg grunneiere for
utbygging av større prosjekter.
– Det er målet vårt. 2017
var et år med gode tall. I
2018 har vi gjort mange investeringer i verktøy og mer
personell. 2019 ser ut til å bli
et spennende år med mange
prosjekter, sier eiendomsutvikleren i Drøbak.

Frogn/nesodden: Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har, på oppdrag fra
Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang
av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale
barnevernstjenester. 51 barnevernstjenester havner i rød kategori, som betyr at de har betydelige avvik.

Fosterhjem
Frogn kommune havnet i gul
kategori. Dette betyr at Frogn
kommune har hatt moderate
avvik i sin barnevernstjeneste.
– Grunnen til at Frogn scorer
gult er at kommunen tidligere
ikke har hatt de antall oppfølginger av fosterhjem som loven
krever. Vi har avsatt en 50 prosent ressurs til oppfølging av
tilsynsførere i fosterhjem. Vi
har hatt noe vakanser i stillinger men er nå i ferd med å ansatte slik at vi blir fulltallig, sier
kommunalsjef Olav Neander.

Gult på nesodden
På Nesodden scorer man også
gult på Bufdirs gjennomgang
av barnevernet i KommuneNorge. Nå har man tatt grep på
Nesodden og går for grønn score ved neste rangering.
– Barnevernet i Nesodden

kommune er tilført vesentlige
ressurser i 2018, og vi har en
klar og realistisk målsetting om
å få «grønt lys» i den kommende rangeringen, lyder meldingen fra Ronny Trogstad, kommunalsjef for skole, barnehage
og oppvekst på Nesodden.
Sommeren 2018 ble det ansatt en tilsynsfører som skal
føre tilsyn med barn i fosterhjem på Nesodden.
– Som en følge av styrkningen lyser vi nå ut en ny saksbehandlerstilling.
Barnevernskonsulenten skal jobbe med
barn og familier som har behov
for bistand etter Lov om barnevernstjenester. Økt kapasitet
vil innebære raskere saksbehandling, avslutter Trogstad.

se resultatene på
amta.no

Går FOr Grønt: – Vi har en
klar og realistisk målsetting om
å få «grønt lys» i den kommende
rangeringen, sier kommunalsjef
for skole, barnehage og oppvekst
Ronny Trogstad.

tiltalt for år med familievold
– erkjenner ingen skyld
Steinar KnudSen

steinar.knudsen@amta.no

Nesoddingen som risikerer
seks år i fengsel for vold mot sin
kone, erkjenner ikke straffskyld. Saken skal opp i tingretten i januar.
– Det er en alvorlig tiltale din
klient må svare for i retten.

Hvordan stiller han seg?
– Min klient erkjenner ikke
straffskyld, sier mannens advokat Brynjulf Risnes til Amta.
– Er det slik å forstå at ikke erkjenner skyld i noen av tiltalepunktene?
– Det stemmer.
– Hvordan har han det nå?

– Han satt lenge i varetekt og
er sliten. Jeg tror han ser positivt på å bli ferdig med rettssaken, utover det har ingen flere
opplysninger i saken, avslutter
advokat Risnes.
Kvinnens forsvarer, Monica
Lindbeck, ønsker ikke å kommentere saken ovenfor Amta.

AdvOkAt: Brjynjulf
Risnes representerer
mannen fra Nesodden.
FOtO:
mAtrix-AdvOkAter.nO

