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Rike styrer statlig eide selskaper
OSLO: Styrene i de statlig eide selskapene er bemannet av Norges
rikeste menn og kvinner, skriver Klassekampen. I gjennomsnitt
hadde styremedlemmene en skattbar inntekt på 4,51 millioner kroner i 2011. Ifølge en gjennomgang avisa har foretatt blir de ti største statseide selskapene styrt av næringslivstopper som sitter i
gjennomsnittlig sju styrer hver. De har i stor grad eierskap og styring av selskaper som levevei. Ifølge oversikten tjener styremedlemmene med bakgrunn fra Høyre fire ganger mer i snitt enn medlemmene med bakgrunn fra Arbeiderpartiet. (ANB-NTB)
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SOLFANGEREN: John Rekstad og hans firma AventaSolar vant OREECs innovasjonspris for 2012 i konkurranse med 26 andre bedrifter. – AventaSolar har etter OREECs mening et
FOTO: ØYSTEIN TRONSLI DRABLØS
framtidsrettet produkt, en tydelig forretnings strategi, et sterkt team og styre, heter det i juryens begrunnelse.

Solfanger-suksess

John Rekstad fra Lørenskog vant OREEC-prisen
med en solfangerteknologi han har jobbet med i
40 år.
Øystein Tronsli Drabløs
tronsli.drablos@rb.no

■ LØRENSKOG
– Det er veldig hyggelig med
pris, og at arbeidet vårt prissettes, smiler gründer og styreleder i AventaSolar, John Rekstad.
I nesten 40 år har han jobbet
med sitt hjertebarn: Solfangere
som kan brukes som modulære
bygningselementer.
Det er med denne oppfinnelsen at han og resten av
AventaSolar stakk av med Oslo
Renewable Energy and Environment
Clusters (OREEC)
prestisjetunge
Innovation
Award for 2012.
– Ideen bak var å lage en solfanger som sømløst kunne integreres i et byggverk. Den skal
fungere arkitektonisk og være
pen å se på, forklarer Rekstad.

Begynte på Løvenstad
Det hele startet for 36 år siden,
da Rekstad selv integrerte solfangere da han skulle bygge
hus på Løvenstad. Et «stunt»
som vekket stor interesse og
skapte overskrifter i internasjonal presse.
– Det var vel det første store
solfangerprosjektet i Norge.
For meg var det en hobby, og

mange syns det var litt rart av
meg. Men siden den gang har
solfangerne gjennomsnittlig
produsert 7500 netto kWh i
året, og det er mitt hjem som er
referanseanlegget for det vi driver med nå, forteller Rekstad
ivrig.
Det anlegget produserer nå
30 prosent av husets energibehov for oppvarming.

Stort boligprosjekt
Men det er nå ting for alvor begynner å skje for Aventa og
Rekstad. I neste uke starter de
opp fabrikk på Holmestrand,
for å kunne masseprodusere
solfangerne.
Samtidig hjelper de sine aksjonærer i Obos med å bygge 34
boliger på Mortensrud i Oslo,
der optimalt 60 prosent av energibehovet for oppvarming skal
komme fra solfangere.

– Samarbeidet med Obos og
den nye fabrikken vil sette fart
på ting. Samtidig fikk vi ved å
vinne OREECs innovasjonspris
deltatt og presentert produktet
vårt på en konferanse i Boston.
Vi satser hardt internasjonalt,
og har en del tunge samarbeidspartnere i utlandet, forklarer
Rekstad.

Vil slå kineserne
Ifølge OREECs administrerende direktør, Eva Næss Karlsen, var Aventas klare strategi
en av hovedårsakene til at de
vant innovasjonsprisen.
Ifølge Rekstad er det en klar
grunn til at Aventa har en
internasjonal plan.
– Vi vil slå kineserne, som er
store innen solenergi. Jeg tror
Aventa er den beste måten å
konkurrere med de på.
Vi lager et funksjonelt og
konkurransedyktig, og forhåpentligvis kan det føre til et
internasjonalt
«gjennombrudd», sier Rekstad.

Øvre Romerike Forsvarsforening
President i Norges Forsvarsforening, generalmajor Lars Sølvberg
holder foredrag om:
Fred, frihet og avhengighet.
Forsvarsvilje og forsvarsevne etter Afghanistan.
Møtet er åpent for alle.
Entré kr. 100.
Ullensaker rådhus, mandag 29. oktober kl. 19.00.
Vel møtt.

Huseierdagen - 1. november 2012
ÅPENT HUS FOR ALLE BOLIGEIERE
I Fred Olsens gate 5 (rett ved Oslo Børs)

Åpent hus - fra kl. 14.00 -19.00
Du treffer jurister, eiendomsmegler og takstmann
som gir GRATIS svar på dine spørsmål.
Foredrag
16:00–18:00: ”Spar arveavgift på hus og hytter”.
ved Advokat Tore Fritsch
Enkel servering.
Velkommen!
Gratis temahefte:
“Farer og feller ved arv og gaver”
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