
Fra venstre: Bjørn-Gunnar Eliasen - Oslo Snekkermesterlaug, Gunnhild Søndenaa med sin mor Marit Søndenaa – Norges Gyllenlærlaug, Kjersti Leikvold – Norges 
Gyllenlærlaug, Cathrine Hals Alsaker – Oslo Baker- og Konditorlaug, Stein Julius Johansen – Grafisk Bransjeforening, Melanie P. Smirou – Kursleder, Anders Berge – 
Oslo Rørleggerlaug, Einar Kjus – Oslo Rørleggerlaug, Espen Lynghaug – Styreleder OHIF, Ole Gaupaas – Oslo Gullsmedlaug, Eivind Andersen – Administrerende direktør 
OHIF, Stian Moen - Kokkemester 

          Følg oss på Facebook                             http://ohif.no/                                                         
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Kjære medlemmer  

“Det er vår - og like sikkert som hestehoven, kjem også ulike tilbod i postkassa om maling og diverse småjobbar. Dette 

er verken seriøse bygningsarbeidarar eller "studentar" med sommarjobb, men organisert svart arbeid». Sitatet er hentet 

fra Fair Play Bygg Oslo. Det Norske samfunnet er bygget på tillit, noe som organisert kriminalitet bryter ned. Tillit er en 

viktig forutsetning for produktivitet og verdiskaping. Går tilliten ned, blir det hånd i hånd med produktiviteten. Dette må 

vi snu. Konkurransefordelene til våre medlemmer er kvalitet og kompetanse. Merkevaren til gode håndverksbedrifter i 

OHIF bør inneholde assosiasjonene Kvalitet (varighet) Kompetanse (gjør jobben en gang) og Kortreist (klimavennlig). 

 

 

 

 

  

Presentasjonskurs for medlemmer 

Lørdag 2. februar ble det gjennomført et gratis presentasjonskurs for medlemmer her i Håndverkersalen. 12 

medlemmer fra ulike laug fikk denne dagen gode tips om hvordan man kunne bli bedre på kommunikasjon og formidling. 

Kurset varte fra kl. 10-16 og inneholdt både teori, praktiske øvelser og coaching for de som ønsket dette. Det var en 

herlig og raus gjeng vi hadde med oss. Administrasjonen storkoste seg sammen med medlemmene. Ikke bare gir dette 

faglig innputt, men det sosiale er vel så viktig. Å bli kjent på tvers av laugene kan gi inspirasjon i en verden der mange 

av utfordringene er felles. Takk for en flott dag!  

 

 

https://www.facebook.com/Oslo-Håndverks-og-Industriforening-189454161076365/
http://ohif.no/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

  

Offisiell lansering av Fair Play Bygg Oslo og omegn 

Det var en fullsatt sal som fikk med seg den offisielle lanseringen av Fair Play Bygg Oslo og Omegn på Tøyen den 14. 

februar. Overskriften for arrangementet var «Hvem skal bygge Norge – Fagfolk eller mafia?» og kunne by på debatt, 

idédugnad og innlegg fra Raymond Johansen - Byrådsleder i Oslo, Vidar Sagmyr - prosjektleder for Uropatruljen i 

Trondheim og ikke minst Lars Mamen – prosjektleder for Fair Play Bygg Oslo og Omegn. Bransjen har satt seg lei på å 

tape i konkurransen mot useriøse og kriminelle aktører, og tar nå selv tak i utfordringene. Etter modell av Uropatruljen i 

Trondheim skal kriminalitet avdekkes og informasjon videreformidles til A-krim-senteret i Oslo. Initiativet kommer både 

fra arbeidsgiverne og fagforeningene - Og både A-krim Oslo, LO, Fellesforbundet, NHO og BNL er med.  

I panelet satt Einar Haakaas, forfatter av boken «Svartmaling», og Elin Ørjasæter og Line Eldring, som sammen har 

skrevet boken «Løsarbeidersamfunnet». Begge bøkene tar for seg alvorlige utfordringer i arbeidsmarkedet.  

Byggmesterens artikkel om arrangementet finner dere her 

 

 

 

  

Kart over næringsparkeringer i Oslo 

sentrum 

Det er ingen tvil om at veiarbeid, nytt 

kjøremønster, manglende parkeringsplasser og 

flere bompasseringer gjør det veldig utfordrende 

å jobbe i sentrum.  

OHIF jobber gjennom strategien «Klok 

Fremkommelighet» med å bedre dette gjennom 

politisk påvirkningsarbeid på næringsparkeringer 

og beboerparkeringer. OHIF samarbeid med 

Prosjekt STOR for å finne gode digitale løsninger 

som kan gjøre det mer forutsigbart å finne frem og 

parkere i Oslo sentrum.  

Karter her viser næringsparkeringer per i dag 

innen Ring1.  

 

 

https://fairplaybyggoslo.no/
http://uropatruljen.no/
https://byggmesteren.as/2019/02/15/na-skal-vi-rydde-litt-opp-i-naeringa-var/?fbclid=IwAR25Vro6fnz2vfCsUsCkh1E-Q0tXnBXQnD3AkrPbXsaqm_a1ydbtcJvY-l4
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/stor
http://bym.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dfa2928d484c4b80a748a083d4efce00&fbclid=IwAR0GxltR0myAYWQCTvqYc-PxvzbnYTFXeAdOoRovSID7VqMclxc84YQIK04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Årskonferansen «Lyden av håndverk» 

27. mars var det igjen klart for årets store begivenhet her i Håndverkeren. For det er fest når OHIF inviterer inn 

medlemmer, politikere, samarbeidspartnere og foredragsholdere for å diskutere EØS, Oslomodellen, Håndverksbrev, 

fagkompetanse og seriøsitet i byggebransjen.  

Konferansen ble åpnet av vår styreleder, Espen Lynghaug, som etterpå gav ordet til vår administrerende direktør Eivind 

Andersen. Andersen gav en rask innledning til debatten. Han snakket om OHIF som er en snart 200 år gammel 

næringsforening, «fangenes dilemmaspillet» i byggebransjen (hvor aktørene selv ikke kan bryte ut av «spillet» uten å 

forlate det), og dreiningen mot en Nash-likevekt i spillet - der den som tjener mest penger er han som kutter flest hjørner. 

Andersen sa også at tillit er en viktig forutsetning for produktivitet og verdiskaping i samfunnet. Når produktiviteten faller 

i byggebransjen, blir det hånd i hånd med tilliten. Andersen avsluttet med å at vi trenger en dunder- medisin for å bygge 

tillit, få opp produktiviteten, rekruttere til fagene og sørge for at det er sjørøverskipene i bransjene som går på grunn i 

fjæresteinene ved Hustadvika. Dundermedisinen mener han består av Oslomodellens krav, «Håndverksbrev» som 

barriere mot ufaglært konkurranse innen yrkesfag, likestilt godkjenning av utenlandske fagarbeidere gjennom 

realkompetansevurdering, Fair Play Bygg, «håndverkerkort» som gir full tilgang til sentrum og næringsparkeringer, 

rekrutteringsløft til fagene fra skoler og øvrig samfunn - og kraftige sanksjoner mot kriminelle. Dette for å bevare tilliten 

til samfunnskontrakten og den norske modellen som har gitt oss et godt liv.     

Andre del av programmet ble innledet av to studenter fra musikklinjen på Edvard Munch VGS - Det gikk en avansert 

musikalsk tango gjennom rommet.  

Vi hadde invitert Sidsel Meyer til å komme å fortelle om boken «Vær god mot de gamle» som hun har skrevet med 

støtte fra OHIF og styret i Ohif`s Dameforenings boliger for Eldre. Meyer er tidligere høyskolelektor ved Høgskolen i 

Oslo og har i en årrekke undervist i nyhets- og nettjournalistikk, med særlig blikk på research og kildekritikk. Boken 

omhandler historien om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening (1928-2003), og er skrevet med beundring 

og respekt for de rundt 300 damenes innsatsvilje og pågangsmot. Hun leste noen artige utdrag fra boken som baserer 

seg på utallige møtereferat og gamle dokumenter som er funnet i OHIFs arkiv.  

John Petter Fagerhaug er psykolog og foredragsholder og tok forsamlingen med storm. Mannen har fått både priser og 

annerkjennelse for sine foredrag, og deler raust av egne livserfaringer. Grunnet dysleksi og en vanskelig oppvekst har 

veien ikke vært lett å gå for Fagerhaug, og som han sier: «Når en taper som meg kan klare å bli psykolog – så kan alle 

klare alt». Han snakket om veien til suksess, nøklene man kan bruke for å nå målene sine og hvordan man kan snu de 

dårlige erfaringene til noe positivt. En annen oppfordring til oss var å slutte med det vi kaller «tidsfordriv» på mobilen, 

ettersom dette er «livsfordriv» – Vi tar den med oss.  

Sist, men ikke minst – Åse Kleveland. Vi drister oss til å kalle henne Norges flotteste dame. Det er noe veldig elegant 

og staselig over henne, og hun snakker rett fra hjertet. Som hun selv sa: «Sjelden har jeg snakket om syerskene, drakt 

og søm til så mange menn». Og for å dra ordspillene helt ut – man kunne høre en knappenål falle i rommet når hun 

snakket - Tusen takk til alle dere som tok turen til oss denne ettermiddagen! (Foto: Revers Produksjon) 

https://www.reversproduksjon.no/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

Andreas C. Halse gjorde en glitrende jobb 

som ordstyrer i debatten. 

Sidsel Meyer leste opp deler fra boken 

«Vær god mot de gamle». 

Finansbyråd, Robert Steen, har ordet. Lars Mamen fra Fair 

Play Bygg Oslo Og Omegn til venstre.  

Åse Kleveland fikk med seg et velfylt påskeegg i 

tillegg til en bok om dameforeningen. 

Æresmedlem i OHIF, Knut Fjeld, følger godt med 

under debatten. 

Foredragsholder John Petter Fagerhaug fikk mange til å 

trekke på smilebåndet under innlegget sitt.  



Foto: Håkon Høye 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincho Nation har flyttet inn i Håndverkeren 

I mars åpnet nye restaurant i 1. etg. i Håndverkeren. Pincho 

Nation holder til i de tidligere lokalene til Håndverkeren Kurs og 

Konferansesenter. Dette er en App-restaurant hvor man bestiller 

og betaler maten på Pincho-appen som lastes ned gratis under 

oppholdet. Konseptet har basert seg på små retter som man 

henter selv når appen gir beskjed om at maten er ferdig. 

 

Det er hyggelig med liv i bygget, både fra Mulligans Irish Pub, 

Hereford Steak House og nå Pincho Nation. Tre helt ulike 

konsepter som retter seg mot ulike kundegrupper, men som vi 

håper komplementerer hverandre og gir gode opplevelser.  

 

 

 

Nytt vekslingsløp for voksne innvandrere i Oslo 

22. mars ble 18 lærekontrakter underskrevet i Laugsalen her i Oslo Håndverks- og Industriforening. Utdanningsløpet 

skal gjennomføres som et vekslingsløp hvor lærlingene får praksis i en lærebedrift og teorien på Hellerud videregående 

skole gjennom fire år. Det finnes allerede tilsvarende løp i matfag, men dette er første gang det prøves ut i tømrerfaget. 

Modellen er tilpasset innvandrere, og er et samarbeid mellom Oslo Voksenopplæring Helsfyr, NAV, Opplæringskontoret 

for tømrerfaget ved Harald Hansen, og Hellerud vgs.  

Det er et tøft og krevende løp, men kandidatene er nøye utvalgte og har både interesse, motivasjon og mulighet til å 

fullføre hele løpet. Fra en lærebedrift ble det vektlagt at lærlingen også får en «familie» med på kjøpet når man komme 

inn i en liten eller mellomstor bedrift – Vi kan ikke tenke oss et bedre sted å være under opplæring. Les mere her. 

 

 

 

  

https://www.pinchonation.no/home
https://www.pinchonation.no/home
https://www.mulliganspub.no/pub/oslo
http://herefordsteakhouse.com/
https://byggmesteren.as/2019/03/22/signerte-18-viktige-laerekontrakter/?fbclid=IwAR2yivFI2btRMSlRy19VOaaMZXrIw_LNDYSKhLwqCQ02sv8J4Od8S0MfOCg


En kaffe med tre nye styremedlemmer i OHIF 

Anne Cathrine Hagen, Anders Larmerud og Per Christian Samson gikk ut av styret 27. mars 2019 - Vi takker dem alle for 

en fantastisk flott innsats.  Vi har gleden av å presentere de tre nye styremedlemmene, og har tatt fem kjappe spørsmål 

med dem.   

 

Kitty Krohn Riege – Kostymesyermester på Det Norske Teatret 

Hva er det beste med faget ditt? - Det beste med faget mitt er at det er svært variert, 

man jobber sammen med andre faggrupper mot et felles mål og at det hele tiden er nye 

materialer eller teknikker å lære som gjør at nysgjerrigheten opprettholdes gjennom et 

langt yrkesliv. 

Hvorfor valgte du et yrkesfag? - Jeg valgte det når jeg skjønte hvilken dynamisk og 

spennende jobbhverdag faget tilbyr, samt hvor utrolig tilfredsstillende det er å skape et 

produkt med hendene.  

Hva tenker du om å komme inn i styret til OHIF? - OHIF er en viktig organisasjon som 

jeg opplever at blir hørt av politikerne og dermed kan ha gjennomslagskraft. OHIF jobber 

for yrkesfagenes rettigheter og fremtid, og det er en glede å få lov til å være med og 

bidra i dette arbeidet. Jeg tar fatt på utfordringen med friskt mot og entusiasme. 

Er det noen spesielle saker du brenner for i forhold til fag, utdanning, fremtid, 

politikk? - Jeg er med og utvikler læreplan til den nye tilbudsstrukturen i 2020, og det 

er et fascinerende arbeid. Jeg brenner for å skape en fremtid for yrkesfag og ser på utdanning og utdanningsstruktur som 

et viktig ledd i dette. 

 

Hva gjør du på fritiden? - På fritiden er jeg i diverse verv og mor til to barn på 2 og 6 år. Da er det ikke rom til så mye mer 

dessverre, men jeg gleder meg til å starte i kor når jeg klarer å finne rom til det. Ellers går jeg mye på teater. Det er jo litt 

jobb, men ettersom jeg får mye glede ut av det så er det vel et fritidssyssel også.  

 

Bjørn-Gunnar Eliasen – Møbelsnekker og tredreier. Daglig leder for Bwood AS. 

Hva er det beste med faget ditt? - Arbeidsdagene består av veldig varierte oppgaver. 

Jeg må ofte tenke kreativt og helhetlig, og dette gir bra med utfordring i hverdagen.   

Hvorfor valgte du et yrkesfag? – Siden jeg likte godt å jobbe med trearbeid på fritiden 

og endte allmennfaglig gymnas med «så som så»- karakterer, tenkte jeg at det er bedre 

å bli en god håndverker enn en dårlig ingeniør :) 

Hva tenker du om å komme inn i styret til OHIF? – Det blir spennende å se hvilke 

oppgaver OHIF er involvert i. 

Er det noen spesielle saker du brenner for i forhold til fag, utdanning, fremtid, 

politikk? - Jeg syns det er svært viktig at «ærlig og godt håndverk» lønner seg. 

 

Hva gjør du på fritiden? – Jeg er nok et friluftsmenneske og er glad i å være ute i 

naturen.  

 

 



Tina Karoline Amundsen – Rørleggermester – Serviceleder for HR RØR AS 

Hva er det beste med faget ditt? - Allsidighet. En rørlegger blir aldri utlært. Faget 

består av så mye mer enn vann og avløp. Vi bidrar til å skape energi, et bedre miljø, 

komfort og luksus.  

Hvorfor valgte du et yrkesfag? - Min far introduserte meg tidlig for rørfaget. Har etter 

det alltid syntes det har vært interessant. Trives godt med å skape noe. 

Hva tenker du om å komme inn i styret til OHIF? - Veldig stas, og jeg er takknemlig 

for tilliten. Ser frem til å kunne bidra.  

Er det noen spesielle saker du brenner for i forhold til fag, utdanning, fremtid, 

politikk? – Rekruttering. Vi trenger stadig flere fagarbeidere. Jeg ønsker å fremme 

hvor betydningsfulle vi håndverkere er – Og verne om fagbrevet og yrkesstoltheten.  

 

Hva gjør du på fritiden? - Akkurat nå pusser vi opp huset vårt. Når vi trenger en pust 

i bakken søker vi til skogen sammen med våre 3 engelske settere.  

 

 

Vi ønsker de nye styremedlemmene hjertelig velkommen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

OHIF gratulerer! 

BFOA´s Opplæringspris 2018 - For å stimulere 

arbeidet med fagopplæring i bedrift, innstiftet den 

gang Bygg- og Tømrermestrenes Forening 

(senere Byggmesterforbundet Oslo og Akershus) i 

1996 en opplæringspris som kan utdeles én gang 

årlig.  

– Vi har mange gode lærebedrifter og det er ikke 

alltid så lett å skille ut en vinner. Men lærlingene 

som kommer til tømrerfirmaene Kjetil Eriksen AS 

og Øye og Knutsen AS får ofte godt og meget 

godt bestått. Lærlingene de tar inn er forskjellige 

og må ofte jobbes ekstra med for at de skal klare 

sin svenneprøve, sier styreleder i 

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus, Einar 

Johansen (Artikkel: Byggmesteren) 

 Hele artikkelen kan leses her i Byggmesteren 

 

 

Foto: Byggmesteren 

Datoer å merke seg:  

 28. mai 2019 - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus – Oldermenn og ledere i relevante fag vil 

automatisk bli invitert. Andre interesserte må evt. melde sin interesse til mailto:hilde@ohif.no.  

 14. november 2019 – Medlemsmøte i Håndverkersalen 

 20. november 2019 - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus – Oldermenn og ledere i relevante fag vil 

automatisk bli invitert. Andre interesserte må evt. melde sin interesse til mailto:hilde@ohif.no. 

 

 

 

 

 

  

https://byggmesteren.as/2019/03/22/opplaeringsprisen-til-eriksen-oye-og-knutsen/?fbclid=IwAR2dwjVeTKCQo9bg2APNMxaB3tFXIXfLLnDF6GfdRxYHYMcwehIVyaVuDRA
mailto:hilde@ohif.no
mailto:hilde@ohif.no

