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Positive i sør
Sørtrønderne er positive, 
mens nordtrønderne er 
mer lunkne til å slå
sammen de to
trøndelagsfylkene.

nyheter side 8

I sitt ess
Ingrid Bjørnov og
Øystein Sunde er mestere 
i både improvisasjon og 
prestasjon.

kultur side 23

Tok sitt andre 
EM-gull

sport side 14

Talentenes
kveld i
Hemne

side 24-25

Sanitetskvinner
gir russen
gratis vaksine

side 12-13

���Aunemo velger hybrid side 3 ���Nytt utested under oppussing side 7 ���Elg i rundkjøring side 28

Fører familie-
bedriften videre

Foto: Truls Lereggen

Ingen isbading på Meldals-ordføreren
kultur side 22

I 1970 startet Jarle Solem med utkjøring av fyringsolje for Fina. 
Nå har sønnen Stig tatt over tømmene i S Solem AS, og familie-
bedriften har fått flere bein å stå på. I dag har firmaet fortsatt en 
tankbil, men også 28 lifter for utleie og en truckstasjon for fylling 
av drivstoff på Grønøra i tillegg. – Vi må være forandringsdyktig 
og tilpasse oss, mener Stig Solem, som er en av to ansatte i det 
lille, men store firmaet.

næringsliv side 10-11
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Familiebedrift satse  

Stig Solem (til høyre) og Cato Næss prøvekjører den nyeste liften. Solem tror dette er Orkdals største. Den er 20 tonn tung og strekker 43 meter opp i lufta på  

Stig Solem har satset høyt med S Solem AS. Bak står tankbilen som le-
verer olje.

Dette er truckanlegget som nå skal oppgrad     

Det startet med en tank-
bil, men har nå blitt en 
bedrift med mange føtter. 
Stig Solem har tatt fami-
liebedriften et steg vi-
dere.
TRULS LEREGGEN
truls.lereggen@avisa-st.no 454 51 163

Jeg prøver å ha flere 
føtter å stå på.

Stig Solem

I 1970 startet Jarle Solem med 
utkjøring av fyringsolje for Fina. 
Frem til da hadde han kjørt 
melk. Etter hvert kom også søn-
nen Stig med på lasset. Nå har 
han tatt over bedriften, og far er 
pensjonert.
S Solem AS har utviklet mye 

på de 45 årene, men spesielt mye 
etter at Stig flyttet ut av hjem-
mekontoret og ned til Grønøra i 
2011.

Har vokst
I 2010 hadde selskapet en tank-
bil og to personlifter. I dag har 
de fortsatt en tankbil, i tillegg til 
en truckstasjon for fylling av 
drivstoff på Grønøra og 28 lifter.
– Det har utviklet seg, og jeg er 

fryktelig stolt. Vi har satset høyt, 
og vi har lyktes med den filoso-
fien vi har lagt. Vi skal gi god 
service og være best mulig på 
det vi gjør, sier Stig.
I dag har står utleie av lift, og 

levering av olje og drivstoff li-
kestilt som selskapets hovednæ-
ring.
– Jeg prøver å ha flere føtter å 

stå på. Fyringsolje og parafin vil 
etter hvert fases ut. Vi må være 
forandringsdyktig og tilpasse 
oss.

Store og små
Kundegruppen er både store og 
små bedrifter, i tillegg til priva-
tkunder. S Solem tilbyr utkjør-
ing av olje, og levering av lift. 
På Grønøra er det tankanlegg 
med diesel, både for vanlige næ-
ringsdrivende og for eksempel 
bønder, som fyller avgiftsfritt.
– Vi skal ha kort leveringstid 

på alt vi leverer. Det handler om 
å oppfylle de behov som kunden 
har. Vi setter kunden som 
øverste sjef. Vi er heldige som 
har kunder som vil bruke oss, 
det gjør det til en glede å være på 
jobb, forteller Solem.

Liten, men stor
S Solem har flere bygg på Grø-
nøra. To haller brukes til lagring 
av lifter, og en del er utleid til 
andre. De har også et verksted, 
som bemannes av Cato Næss. 
Han er Stig Solems eneste an-
satte, og er bedriftens praktiker.
– Cato har ansvaret for verk-

stedet og vedlikehold av ut-
styret. Han kan ryke ut å hjelpe 
kunder omtrent på timen. Han er 
kurset og sertifisert i alle typer 
lift vi har. Han er veldig flink og 
en god mann å ha på laget.
Til tross for at bedriften bare 

har to ansatte, viser offentlige 
regnskap at de omsatte for over 

19 millioner kroner i 2014. Det 
ga et årsresultat på 767 000 kro-
ner.

Blant de beste
Truckstasjonen har etter hvert 
utviklet seg til en stor suksess. 
Det er Uno X som eier stasjon-
en, mens Solem leier ut tomt og 
drifter den. I 2015 endte stasjon-
en som landets nest beste på le-
vering av drivstoff.
– Vi er stolte av det. Vi har hatt 

dette anlegget siden 2011. Nå 
skal den også oppgraderes, sier 
Solem, som etter hvert får en 
mer rendyrket stasjon å forholde 
seg til.
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 er høyt

                             å det meste.

      deres. I Bakgrunnen ligger kontorlokalene.

Spisestedet fikk to prikker.

Hadde betalt gebyr
– slipper inndragning
Det ble ingen inndragning 
av skjenkeløyvet for tapa-
srestauranten på Orkanger.
CATHARINA MORKEN

Da forvaltningsutvalget i februar 
behandlet en sak om Hjørnet 
café & tapas og innbetaling av 
gebyr for skjenkebevilling, fore-
slo rådmannen at skjenkeløyvet 
ble inndratt i minimum to uker.

Redusert «straff»
Onsdag ble saken behandlet i 
kommunestyret, og der ble 

«straffen» kraftig redusert. Bak-
grunnen for det var at spisested-
et allerede har betalt gebyret.

Kommunestyret vedtok derfor 
å gi dem to prikker, og slik for-
klarte fungerende rådmann 
Svein Henry Berdal hvordan pri-
kksystemet fungerer.

– Det er en slags anmerkning. 
Man kan tåle inntil tov prikker 
på to år, før det får konsekven-
ser. Denne saken tilsvarer to 
prikker, sa Berdal.

Endret ordlyd
Arbeiderpartiets Marit Mjøen 

tok ordet om ba om endring i sa-
kstittelen. Opprinnelig tittel var 
«manglende innbetaling av 
gebyr for skjenkebevilling».

Dette ble endret til «for sen 
innbetaling av gebyr for skjen-
kebevilling».

Mjøen fikk støtte av ordfører 
Oddbjørn Bang.

– Jeg oppfatter forslaget mer 
korrekt i forhold til sakens rea-
litet, sa han.

Mjøens forslag ble enstemmig 
vedtatt.
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