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Månedsbrev desember 2014 
 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   01.12.2014 

3 min:  

ingen 

Dagens tema:   
Bedriftsbesøk på Oleana 

Kolbjørn Valestrand som er en av grunderne og eierne av Oleana tok i mot 24 nyskjerrige rotarymedlemmer 

med like mange følgesvenner på broen over elva som var grunnlaget for industrieventyret innen 

tekstilbransjen i Norge som staret i Ytre Arna i 1846. Det var da tyskeren Peder Jebsen kjøpte elva og 

området rundt denne, og startet byggingen av Arne Fabrikker som på sitt meste sysselsatte 1300 

mennesker. Tekstilbedriften ble avviklet på 70-tallet bygningen sto mer og mindre til forfall inntil Oleana for 

tre år siden jaktet på nye lokaler etter at de måtte flytte fra lokalene til Janusfabrikken på Espeland. Eierne 

fant den gamle industribygningen i Ytre Arna som svært interessant, ikke minst på grunn av den lange og 

ærverdige tekstiltradisjonen til stedet Ytre Arna og fabrikken. Vi fikk se en flott en film som var laget om 

renovasjonen av fabrikklokalene og innflyttingen. Et gedigent stykke arbeid fra et bygg i  forfall til en flott 

bygning med flott sjøfront og funksjonelle og lyse fabrikklokaler.  Et interessant grep som var gjort for 

oppvarming av bygningen var bruk av varme tatt frå 300 m vanndyp like utenfor bygningen. Bruk at 7000 m 

rør i sjøen utenfor som varmeveksler, resulterer i en årlig stømregning på kr 250.000  som ved tradisjonell 

oppvarming ville ha blitt på kr 750.000, altså en årlig besparing på ½ million kroner.  

 

 

Signe Århus viser oss håndverket med å sy sammen strikkejakker  
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Kolbjørn sammen med medeier og kone Signe Århus ga oss en interessant innføring i etableringen av 

Oleana, bedriftsfilosofien, produktutvikling, råvarer til egen produksjon, og ikke minst hvordan  de 

behandler sine ansatte der vi satt på gode  ærverdige brune stoler som tidligere hadde vært sittet på i den 

velkjente «brune» kafeen Børsen på Standkaien.  

Oleana ble etablert for 20 år siden med fokus på å lage kvalitetsplagg til kunder som er villige til å betale for 

kvalitet, istedenfor masseproduserte og billigere klesplagg.  Hovedproduktene er strikkede plagg laget i ull 

(sau og alpakka) i moderne design der mønstre er inspirert fra gamle og tradisjonelle kulturer både Norge 

og mange land rundt om i verden. Alle mønstre og modellfotografering utføres av Solveig Hisdal,  en 

prisbelønnet designer som har vært med Oleana frå starten. 

Tekstilproduksjonen i Oleana er mye manuelt arbeid illustrert ved at 60-70 % av produksjonskostnadene er 

lønnsutgifter. Oleana sysselsetter 70 personer i alder mellom 25 og 85 år, ca 90% av disse er kvinner. 

Timeskostnadene er 10 ganger høyere enn i Øst-Europa og minst 100 ganger høyere enn i Asia. På denne 

bakgrunn er det imponerende at Oleana kan opprettholde en tekstilproduskjon totalt forankret i Norge, og 

samtidig være en småbedrift med bærekraftig økonomi. Slike bedrifter er det Norge må baseres på og leve 

av etter at oljealderen tar slutt en gang i framtiden.  

Oleana har som bedriftsfilosofi at eventuelle overskudd deles likt mellom alle ansatte. Dette kan føre til 

flotte julepresanger i gode år, og tilsvarende mindre hvis overskuddet blir lite. Alle ansatte blir tatt med på 

årlige studieturer til inn- og ut-land. 

Vi ble vist rundt og forklart strikkeprosess, sammensying av plagg og kvalitetskontroll i to puljer med 

fantastisk gode forklaringer av Signe og Kolbjørn, før besøket ble avsluttet med kaffe og flott sang om elva i 

Ytre Arna framført av en gitarspillende vert for et minnerikt bedriftsbesøk. 

Annen info 

ingen 

 

Referent:  JWV 
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Lutefisk aften: 

 

 

Tradisjonen tro startet festen med lesing av juleevangeliet, avsynging av Deilig er jorden og skål for vår 

æresguvernør. Hans Majestet kong Harald 5. 

 

President Hallvard uttrykte stor glede over det høye frammøtet på festen, 37 deltakere og rekord i hans 

halvår som president. Han uttrykte også glede over kontaktmøtet med Nordhordland Rotary, med TV-

innsamlingen og Eldøen-konserten og ikke minst med utdanningsmessen, som ga rekorder over hele linjen.  

 

I det hele tatt ga presidenten uttrykk for at han var veldig, veldig fornøyd med klubbmedlemmenes innsats i 

hans første halvår som president. 

 

Referent: Audun 
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Møte 22. desember 2014  

 
3 min: Ingen 3 min var satt opp 
 
Orienteringer: 
 
Presidenten refererte korrespondanse fre NORFO. Dette vil taes opp igjen på et senere møte 
med flere møtedeltagere tilstede. (Kun 11 møtte)  
 

Dagens tema: Pratemøte 
 
Ref.: Arild 

 

 


