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Oslo Børs hovedindeks

890,41 (-1,02%)
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sep

Vinnere siste børsdag
Nordic Nanovector.......................15,81
GC Rieber Shipping......................15,73
The Scottish Salmon Company....11,99
Havila Shipping ............................11,11
Storm Real Estate...........................7,53

Tapere siste uke
DOF ............................................. -35,90
poLight ....................................... -16,78
Hiddn Solutions ......................... -15,25
Element ...................................... -13,96
Northern Drilling ......................... -8,82
Norske Fond på topp
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Danske Invest Norge Vekst .........19,11
SEB Norway Focus ........................17,19
FORTE Norge ................................16,69
Pareto Aksje Norge I....................16,50
Pareto Aksje Norge D ..................16,22
Norske Fond på bunn
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Storebrand Vekst ...........................5,26
Handelsbanken Norge...................6,97
Pareto Investment Fund A ............7,05
Pareto Investment Fund B .............7,96
Pareto Investment Fund C .............8,44
17.09 16.09
AUD
6,12
6,17
DKK 132,20 132,64
EUR
9,87
9,90
JPY
8,28
8,33
CAD
6,75
6,78
GBP 11,11 11,19
CHF 900,19 905,99
SEK 92,27 92,82
USD
8,95
8,98

jul

aug

sep

©NTB/OBI

Pengemarkedsrenten

jun

Norge overtar førsteplassen på
verdensbasis i oversikten over
flest kontantløse betalinger per
innbygger, viser rapporten World
Payments Report 2019.
– Nordmenn betaler kontantløst i snitt mer enn én gang hver
dag. I Tyskland, til sammenlig-

ning, betaler innbyggerne
kontantløst i snitt én gang i uka,
sier Thierry Morin, spesialist på
betaling. Det er første gang Norge
er med i undersøkelsen. Norge er
imidlertid lenger bak når det
kommer til kontaktløs betaling og
bruk av mobiltelefon. (NTB)

– Jo lenger streiken
større vil konsekve
stian.drake@rb.no
63 80 00 00

Vinnere siste uke
Thin Film Electronics ....................60,00
Norwegian Air Shuttle ................33,89
PCI Biotech Holding .....................15,82
The Scottish Salmon Company....15,80
Navamedic....................................14,47

mai

Nordmenn betaler mest
kontantløst i verden

Stian Drake

Tapere siste børsdag
Element ...................................... -12,24
Gaming Innovation Group ........ -10,68
Seadrill........................................ -10,48
Northern Drilling ......................... -9,38
Napatech ...................................... -8,70

apr

ny RappoRt

lillestRøm: Streiken i Felleskjøpet
– som startet tirsdag
– fikk umiddelbart
konsekvenser på
Romerike.

OSLO BØRS

Valuta
Australske dollar
Danske Kroner
Euro
Japanske Yen
Kanadiske Dollar
Pund Sterling
Sveitsiske Francs
Svenske Kroner
US Dollar

RomeRikes Blad

352 Felleskjøpet-ansatte som er
organisert i Negotia (YS), ble
tirsdag morgen tatt ut i streik
etter at meklingen hos Riksmeklingsmannen mandag endte i
brudd.
Det vil påvirke store deler av
driften, skriver selskapet i en
pressemelding.
Direktør for kommunikasjon
og marked i Felleskjøpet, Gro
Tvedt Andersen, kunne tirsdag
morgen likevel berolige bøndene på Romerike, som nå frykter
at de ikke får levert kornet sitt:
– Ingen av butikkene på Romerike er foreløpig stengt. Ingen er heller tatt ut i streik når
det gjelder korn, noe som betyr
at tilgjengelige timer legges ut
som vanlig. Kornbøndene kan
fortsatt gå inn og bestille levering av korn, opplyser hun til
Romerikes Blad.
Tvedt Andersen oppfordrer
videre Felleskjøpets kunder til
å holde seg oppdatert på selskapets hjemmesider:
– Vi er på dag én av en streik,
som blant annet rammer lagervirksomhet, logistikk og vareflyt. Jo lenger streiken pågår,
desto større vil konsekvensene
bli, sa hun tirsdag morgen.

lokale konsekvenser
Tirsdag ettermiddag opplyste
selskapet på sine nettsider at
butikkene på Årnes og i Eidsvoll vil ha reduserte åpningstider, mens de lørdagene vil holde åpent som normalt.
En reduksjon i bemanningen
på hovedlageret, vil også påvirke kundesenterets informasjonsevne når det gjelder ordrespørsmål
Kraftfôrleveranser på Østlandet på svin og fjær blir kraftig
redusert, fordi produksjonen

stReikeVakteR: Streikende utenfor hovedkontoret til Felleskjøpet i Lillestrøm tirsdag morgen.
på Kambo i Moss er stanset. I
tillegg vil verkstedsdriften bli
berørt av at deleforsyningen fra
hovedlageret og leverandører
kan bli redusert.

– Uforståelig
Administrerende direktør i
Spekter, Anne-Kari Bratten,
skjønner lite av streiken:
– Det er uforståelig at et
lønnsoppgjør som ble akseptert av alle de andre fagfore-

ningene i Felleskjøpet, ikke er
godt nok for Negotia. De velger
isteden å ta sine medlemmer
ut i en streik som vil ramme
både Felleskjøpet og kundene
kraftig, sier hun i en pressemelding.
Ifølge Bratten representerer
fagforeningen i underkant av
20 prosent av Felleskjøpets ansatte på landsbasis.
– I forhandlingene fremmet
de et overraskende høyt lønns-

krav på rundt 12 prosent, noe
som er nesten fire ganger så
høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få
i år, sier hun.

Vil beholde rettighetene
1. nestleder i Negotia, Eirik Bornø, sier til RB at kravene de har
stilt, ikke bør være noe problem:
– Vi ønsker bare å beholde de
samme arbeidsvilkårene som
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hadde 20 ansatte på det meste – nå er de konkurs
RÆlinGen: Bunken med
regninger ble for høy.
THor Fremmerlid

thfr@rb.no
918 93 807

– Byggebransjen er blitt en
vanskelig bransje. Har du kapital å bruke på egne byggeprosjekter du kan selge er det mulig å bygge opp en økonomisk

buffer, men som underleverandør i andres prosjekter er
det vanskelig. Prisene er presset til det minimale. Man kan
tjene penger, men oppstår det
reklamasjoner og ekstraarbeid
spiser det raskt opp fortjenesten man i utgangspunktet hadde, sier Pavel Ivanoskij i IVP
Bygg AS.
Rælingen-selskapet er kon-

kurs etter en begjæring fra
kemneren.
– Vi skylder dem litt over
600.000 kroner, sier Ivanoskij.
På konkurstidspunktet hadde selskapet fire ansatte.
– På det meste, i 2014/2015,
var vi rundt 20 ansatte.
Ivanoskij forteller at de økonomiske utfordringene ble spesielt store etter at det oppsto

komplikasjoner på et prosjekt i
Oslo hvor Riksantikvaren var
inne i bildet.
– Gale beslutninger og misforståelser skapte trøbbel. Det
var ikke bare vår feil, sier han.
Ivanoskij forteller at han har
jobbet hardt i et forsøk på å redde stumpene, men at han til
slutt havnet i en situasjon hvor
penger fra nye oppdrag gikk til

å dekke gamle ubetalte regninger. Til slutt ble regningsbunken for høy.
– Noen ganger må man bare
akseptere at ting går som det
går, selv om man egentlig ikke
ønsker det. Det er med tungt
hjerte jeg må innse at det er
slutt. Jeg har investert mye personlig i dette selskapet, sier
han.

n pågår, desto
ensene bli
FelleskJØPet
■ Felleskjøpet er et samvirke

eid av 44.000 bønder og
har hovedkontor i Lillestrøm.
Felleskjøpet Agri har en
omsetning på 15,5 milliarder
kroner og 3.641 ansatte.
■ Leverandør av teknologi og
driftsmidler til landbruket.
Har rundt 100 butikker i
Norge. Felleskjøpet eier også
Granngården i Sverige som
også har 100 butikker.
■ Konsernsjef er John Arne
Ulvan.
■ Tirsdag 17. september gikk
352 ansatte i Felleskjøpet
ut i streik etter at det ikke
ble enighet i meklingen. De
streikende er organisert i
Negotia (YS).

oPPBUd: Råholt blomster på Råholt har meldt oppbud.

Foto: Remi PResttUn

halverte omsetningen
– melder oppbud
Råholt: Den velkjente
blomsterbutikken så
ingen annen utvei.
Mandag meldte butikken
oppbud.
AleksAnder HømAnberg

aleksander.homanberg@rb.no
63 80 00 00

UeniG: Administrerende
direktør i Spekter, Anne-Kari
Bratten, mener de streikende
stiller urimelige krav.
Foto: thomas t. kleiven /
sPekteR

ert i fjor viser regnskapet fra
2018 etter å ha ligget på rundt
fem millioner kroner de siste
tre årene.
2018 må sies å ha vært et
blodrødt år da omsetningen
sank til nesten det halve; 2,6
millioner kroner.
I 2017 endte årsresultatet på
184.000 kroner, mens det i
fjor var på -814.000 kroner.
Ifølge regnskapet for 2018
var det tre ansatte i bedriften
som nå melder oppbud.
Romerikes Blad har vært i
kontakt med daglig leder Kåre
Sandholt som bekrefter at det
er meldt oppbud, men ikke
ønsker å kommentere saken
ytterligere.

Siden etableringen i 1985 har
blomsterbutikken
langs
Trondheimsvegen på Råholt
levert blomster til lokalbefolkningen. Nå ser det imidlertid ut til å være slutt.
For mandag meldte ABC Råholt Blomster AS oppbud, viser kunngjøringene fra Brønnøysundregisteret.
Regnskapet
for bedriften
■ Fakta
som for kun
tre år siden
aBC Råholt Blomster as
hadde 12 an2018
satte er dyster
Driftsinntekter 2.639.000
lesning. OmDriftsresultat – 808.000
setningen ble
Res. før skatt
– 814.000
nærmest halv-

2017
5.007.000
257.000
258.000
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EN MENGDE ET KUPP
PRODUKTER: NÅ!

vi har i dagens avtaler, når virksomheten overføres til NHOområdet i 2020. Det vil ikke
koste en eneste ekstra krone,
sier Bornø.
– Hvorfor har dere bedt om
en lønnsøkning på 12 prosent?
– Denne økningen er foreslått
som erstatning på tapet av rettigheter. Når vi får gjennomslag
for dette, er det naturlig at
lønnskravet vil synke noe.
Spekter ønsker ikke å inngå

denne avtalen.
– Det er selvsagt ikke mulig
for Spekter å inngå avtaler som
skal gjelde fra et tidspunkt vi
ikke lenger vil være part i avtalen. Denne tariffavtalen gjelder
frem til 1. april 2020. Når ny tariffavtale skal opprettes, ønsker
Felleskjøpet på vanlig måte å
diskutere denne med fagforeningene i forbindelse med hovedoppgjøret 2020, sier direktør Bratten.

-30%
TIL 22.09.

GRATIS BEFARING

911 50 200
i stReik: 1. nestleder i Negotia,

Eirik Bornø.

Foto: teRJe
BeRGeRsen / neGotia
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Lokal leverandør siden 1995 gir trygghet for god handel!

