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Flotte skilt skal sørge for at 
300.000 tilskuere under Ski-
VM går riktig vei. Fem norske 
skiltprodusenter fikk seg en stor 
overraskelse da et lite selskap fra 
Estland stakk av med kontrak-
ten.

Nå er skiltleveransen noe for-
sinket. Det bekrefter daglig leder 
og eier av den estiske bedriften 
Premiere Company Planestar.

– Men vi skal rekke Ski-VM, 
lover Janos Gulbas på telefon fra 
Estland.

Utfordreren fra Estland bruk-
te en nordmann til å skaffe seg 
skiltkontrakten i Holmenkollen. 
Det er denne 59-åringen som nå 
er hovedmannen i en stor kon-
kurssak på Romerike. Holmen-
kollenprosjektet omtaler man-
nen som prosjektleder.

Mannen det er snakk om slo 
seg opp i byggebransjen på midt-
en av 2000-tallet. På det meste 
hadde han 36 ansatte.

Forskuddstrekk og arbeids-
giveravgift kom imidlertid ikke 
inn som det skulle. Høsten 2008 
kom konkursbegjæringen fra 
Skatteoppkreveren.

Bobehandlingen er ennå ikke 
avsluttet. I den siste tilgjengelige 
innberetningen er kravene sum-
mert til hele 31 millioner kroner. 
Mannen som eide og drev selska-
pet bestrider krav i denne stør-
relsen.

Dagen etter konkursen be-
sluttet bostyrer å begjære arrest 
i mannens eiendeler. Konse-
kvensen ble personlig konkurs 
for 59-åringen. 

Jonas Bals er ombudsmann 
for baltiske bygningsar-
beidere i fagforeningen 

lander  
på kulen

å si nei, fordi de vil oppfattes som hygge-
lige mennesker. Men du får respekt av å 
si nei, og jeg vet at dette er en trenings-
sak, innrømmer Lemaréchal og løfter en 
pekefinger:

– Hvis du ikke er happy, sørg for end-
ring. Jeg siterer, fritt etter Albert Einstein: 
Definisjonen av galskap er å gjøre mer av det 
samme og forvente et annet resultat.

hilde.oreld@finansavisen.no

skiltene til Vm-festen i Holmenkollen er forsinket. Prosjektlederen er 
selv avskiltet gjennom en personlig konkurs og kritikk fra bostyrer.

SNART FEST: Snart er det VM-fest i Holmenkollen. Prosjektlederen for en av leverandørene får hard medfart i en konkurssak på Romerrike.  Foto: ScanPix

■■ Oslo kommune bygger nytt nasjo-
nalanlegg gjennom Utbyggings-
prosjektet Holmenkollen. Lisbeth 
Aalberg i Holmenkollenprosjektet 
understreker at de har skrevet 
kontrakt med firmaet Premiere 
Company Planestar OÜ. Hun omta-
ler 59-åringen som prosjektleder.

■■ – Han har en prosjektleder- og 
administratorrolle og jobber som 
en del av teamet Premiere har til-
budt Oslo kommune, ifølge Aalberg.

■■ Selv om leverandøren selv innrøm-
mer forsinkelse opplyser Holmen-
kollenprosjektet at skiltleveransen 
går etter planen. 

■■ – Første del av skiltleveransen er 
levert og montert og resterende 
skilt vil bli montert i februar måned. 
Skiltleveransen er i henhold til pla-
nen, opplyser Aalberg.

– Går etter planen i

VELGER FEIL: Vi bommer ofte på hva som er viktig og hva som såkalt haster. Konsekvensen er at vi jobber mye, uten å få unna de viktigste tingene i løpet av arbeidsdagen,  sier catherine Lemaréchal.  Foto: EiVinD YGGESEtH

7. Slip sagen, sørg for 
påfyll i kropp, sjel, hjerte 
og hjerne

Fakta
■■ Daglig sendes det nesten 250 milliarder e-poster, 

og grensen for hvor mye informasjon vi kan 
håndtere, går ved 50 eposter daglig. 
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