
YTRE ENEBAKK  NÆRINGSLIV  BEDRIFTER  BYGG OG ANLEGG

Ny eier og nytt navn for det etablerte
Enebakk-selskapet: – Vi starter med en gang

Av Gro Arneberg Thoresen

Del
Publisert:
11.07.22 04:00 

Borthen Gruppen har kjøpt Enebakk-firmaet Bygg og Messesystemer AS av familien Sæther.

 For abonnenter

Selskapet med ti ansatte får i tillegg til ny eierform og ny nettside også nytt navn.

Nå heter �rmaet som ble etablert i 1998 Andresen & Borthen AS, forkortet AB.

Fra høyre Tom Borthen, Ulf Andresen og Trond Wiggo Hagen i Emilson Anlegg. Med eierendringen er også rehabiliteringen av
bygget langs fylkesveien allerede i gang. Bygg og Messesystemer som nå skifter navn til Andresen & Borthen AS, forkortet til AB,
skal fortsatt ha denne eiendommen som base. Foto: Gro Arneberg Thoresen
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Drive videre

– Vår intensjon er å drive dette gode selskapet videre med de �inke medarbeiderne som selskapet har.

Det forteller Tom Borthen, styreleder i Borthen Gruppen AS.

– Selskapet vil bygge mye for Borthen Gruppen, men kan også ta på seg oppdrag for andre.

Ulf Andresen fortsetter som daglig leder og får samtidig 30% av aksjene i Bygg og Messesystemer, nå Andresen &
Borthen, av Borthen. Borthen blir styreleder også i dette selskapet.

Ny logo

Onsdag �kk de ansatte presentert nytt navn og ny logo.

– Dette ble godt mottatt. Grunnen til navnebytte er at man ikke driver med messer lenger. Virksomheten har de
siste årene stort sett bare bygget nye hus og leiligheter, og i all hovedsak for Borthen Gruppen, sier Borthen.

Ulf Andresen er veldig godt fornøyd med den nye løsningen.

– Messedelen av navnet har vært misvisende de siste ti årene, sier han, som har vært ansatt siden oppstarten av
�rmaet.

Eiendomsoverdragelse

Borthen Gruppen har også overtatt den om lag tre mål store næringseiendommen i Lillestrømveien 267.

Her har en oppgradering av det grønne bygget vært tema en stund. Nå er disse arbeidene allerede i full gang.

– Bygget skal restaureres og pusses opp utvendig med en gang. Det etableres biloppstilling og plass til kjøretøy, det
kommer ny asfalt og vi lager en pen skråning, sier Borthen.

– Når ble dette valget tatt?

– I mars/april snakket vi om det og ga et tilbud til eier. Vi ble enige i slutten av mai og overtakelsen fant formelt sted
1. juni. Det gikk raskt når jeg først hadde bestemt meg, sier Borthen.

– Hvorfor ble valget tatt?

– Det er to ting. Det ene er at vi vil sikre at Borthen gruppen har ressurser til å bygge det vi vil videre. Det andre er å
sikre at vi hadde med oss Ulf videre. Han har en enormt lang fartstid, kompetanse og mesterbrev i faget. Vi ønsket
han med oss videre i arbeidet vi skal gjøre med å bygge boliger

LES OGSÅ
Renoverer eget hus: – Taket vet vi ikke hvor lenge holder

https://www.enebakkavis.no/5-12-213857


Flere saker

han med oss videre i arbeidet vi skal gjøre med å bygge boliger.

Formelt skilles nå eiendommen ut som eget selskap og bedriften skal leie.

Frisør

– Kan det bety utvidelse av antall ansatte?

– Vi har ikke planer om å bli veldig mye større, men trenger alltid �inke snekkere.

– Vil frisøren i bygget kunne fortsette å leie?

– Ja, hun fortsetter her. Vi har også ledig 150 m2 oppe som kan gjøres om til kontorfellesskap for en eller to
håndverkerbedrifter eller noen andre, avslutter de.
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