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Lavere strømkostnader med Entelios
Sammen med Norske Trevarer tilbyr vi en strømavtale som vil gi deg reduserte 

strømkostnader, samt økt innsikt og kompetanse i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Sammenlign din nåværende strømavtale med strømavtalen du har tilgjengelig 
gjennom Norske Trevarer og Entelios her

www.entelios.com

Våre medlemmer består av både store og små  bedrifter 
og vi representerer både bredden og mangfoldet i vår 
 bransje. Eksempler på dette er alt fra skreddersøm av dører, 
 innredninger og trapper til storskala produksjon av vinduer.
 
Treet er en fantastisk, fornybar ressurs! 
Trematerialer kan både ombrukes og gjenvinnes. I tillegg 
er det klimanøytralt! Byggebransjen jobber for å sikre lang 
 levetid ved å gi treprodukter og treavfall nytt liv. 
 
I tråd med samfunnets grønne fokus, tar også forbrukerne 
grønnere valg. Flere og flere velger bærekraft og kvalitet 

fremfor bruk og kast. Våre medlemsbedrifter har aldri hatt 
større pågang, og de ser at det er stadig yngre folk som tar 
kontakt.
 
Hva kan Norske Trevarer tilby?
Hver dag jobber vi for å styrke bransjen ved å ivareta 
 medlemmenes interesser i økonomiske, faglige, juridiske og 
næringspolitiske spørsmål. Vi tror på et fellesskap hvor flere 
stemmer teller mer enn en stemme alene. 
 
Vårt mål er å være der for hvert enkelt medlem.
Hilde Widerøe Wibe, Daglig leder     

Vi har nærmere 300 medlemsbedrifter

NORSKE TREVARER HAR:

•  300 medlemsbedrifter
•  4 500 medarbeidere
•  170 lærlinger
•  9 milliarder i omsetning
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Grensesvingen 7 
0661 Oslo

0047 22171150 
www.handverksdata.no 

– Det er avgjørende at vi har en bransjeforening som jobber 
for trevarebransjen på nasjonalt nivå, men det er også viktig 
at vi forsterker det sosiale og faglige fellesskapet i bransjen 
gjennom lokalforeningene. 

– Det er et stort spenn i medlemsmassen i trevarebransjen, 
og det er viktig at også de mindre bedriftene blir sett og 
hørt. Medlemskapet skal føles nyttig uansett størrelsen på 
bedriften. 

– Da må vi legge til rette for kurs og samlinger med tema 
som opptar bedriftene, noe Norske Trevarer er dyktige på. 

 Rekruttering, lærlinger og fagutdanning er viktige stikkord,  
i tillegg til økt lønnsomhet. 

– Det er også naturlig at vår bransje har fokus på treets rolle 
i samfunnet. Treet og skogen vil få enda større betydning i 
framtida, og her sitter vår 
bransje på en viktig del av 
løsningen. Det må vi løfte 
tydelig fram. 

Helen Romundset, 
styreleder i Norske Trevarer 
Trøndelag / Innkjøpssjef i 
Lian Vinduer AS

Lokallagene – navet i vår virksomhet
Rundt om i landet har Norske Trevarer 11 lokalforeninger 
hvor hver lokalforening har sitt eget styre og planlegger egne 
aktiviteter. Det er vanligvis et høyt aktivitetsnivå og gjennom 
året avholdes det flere typer arrangementer. Medlemsmø-
tene i lokalforeningene blir ofte kombinert med bedrifts-
besøk hos noen av medlemsbedriftene.

•  Norske Trevarer Agder

•  Norske Trevarer Buskerud

•  Norske Trevarer Hordaland

•  Norske Trevarer Møre og Romsdal

•  Norske Trevarer Sogn og Fjordane

•  Norske Trevarer Rogaland

•  Norske Trevarer Telemark

•  Norske Trevarer Trøndelag

•  Norske Trevarer Vestfold

•  Norske Trevarer Østfold

•  Norske Trevarer Østlandske     
    (Akershus, Hedmark, Oppland)



Vi utfører termografeing, elkontroll, tilstandsanalyse, taksering og prosjektering av elektriske anlegg, og kontroll av nødlys og 
brannalarmanlegg. Vi har NEK 405-1, 405-2, 405-3 og FG 750 sertifisert personell. Kurs for Instruert personell og FSE. 

Kontakt oss på tel. 33 34 99 99 • post@omegaholtan.no • www.omegaholtan.no

ELSIKKERHET - FARE FOR BRANN?

Trevarebransjen som karrierevei er et smart valg nå som fo-
kus på miljø og bærekraft er stadig mer fremtredende. Det er 
et enormt potensiale i vår bransje når det gjelder det grønne 
skiftet. Karbonfangst har vi drevet med alltid. Jan Larsen i 
Tre-Ringen (trevarebransjens opplæringskontor for Viken, 
Vestfold og Telemark) påpeker at ved å bruke treet i møbler, 
innredninger og inventar, så bidrar vi til karbonfangst hver 
dag. 

Lokalt er bærekraftig
Det gjelder både trematerialet og de som jobber med 
det. Man trenger ikke å importere trematerialet eller 
 produksjonen fra utlandet. Vi har alt vi trenger her i Norge. 
Det samme gjelder kompetanse og fagfolk. 

Bli snekker!
Et tradisjonelt yrke som snekker har overlevd i årtusener og 
all verdens ny teknologi. Vi vil alltid ha behov for  snekkere 
som kan lage dører, vinduer, trapper, møbler og ulike 
 innredninger. I dette yrket har man mulighet for å være 
 kreativ og skape noe unikt. 

Bransjen utvikles stadig og i tillegg til å kunne svinge en 
hammer, må man også kunne bruke hodet. For trass i at 
kjernen i snekkeryrket har vært uforandret – er det stadig 
nye teknologiske hjelpemidler som man trenger opplæring og 
oppdatering på.

Tradisjonelt mannsyrke?
Det har kanskje vært slik, men vi ser i dag at stadig flere 
kvinner blir med. Dette er en positiv trend som vi ønsker 
velkommen. De viser ofte mer tålmodighet og nøyaktighet i 
møte med håndverk og kompliserte maskiner – noe som er 
en klar fordel. Har du interesse, evner og lyst til dette faget, 
så spiller ikke kjønn noen rolle. Vi trenger alle.

Opplæringskontor
Norske Trevarer har et godt samarbeid med opplærings-
kontorene. Det arrangeres en årlig samling med dem og 
faglærerne på de videregående skolene

Les mer og se film her: https://blisnekker.no/

Vi trenger flere på laget 
for en bærekraftig framtid
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Det faglige fellesskapet og
rimelige forsikringer viktigst
– Vi meldte oss inn i Norske Trevarer først og fremst på 
grunn av medlemsfordelene, spesielt forsikringene, men 
fellesskapet med resten av trevarebransjen så vi også som 
viktig.

– Nå ser vi enda flere fordeler ved medlemskapet. Ikke minst 
at det finnes noen som kan gi råd på sentralt hold, enten det 
er enkle spørsmål knyttet til HMS eller juridiske ting. De er 
der for oss.

– Vi har fulle ordrebøker, men samtidig har vi hatt tidenes 
høyeste sjukefravær på grunn av koronakarantener. Dette er 
naturligvis veldig utfordrende, og da er det betryggende å ha 
en bransjeforening i ryggen og kolleger vi kan snakke med om 
ting vi lurer på.

Rune Strønes, gründer, eier og daglig leder i 
Strønes Snekkerverksted AS, Trøgstad.

Kjennes godt å være en del 
av en offensiv, norsk bransje
– For oss handler det om hjelp, medlemsfordeler og 
 tilhørighet, og de siste par årene har det også handlet om 
en mye mer energisk, offensiv og synlig bransje. Denne 
 optimismen kjennes det godt å være en del av.

I 2019 ble vårt firma for andre gang tildelt «Det  Gylne 
Sagblad»,  - hederstittelen til årets bedrift i norsk 
 trevarebransje.

– Prisen har betydd mye for oss, og medlemskapet i Norske 
Trevarer har åpnet dører og gitt oss ny kunnskap. Det er stor 
vilje til å dele med hverandre i trevarebransjen, og det setter 
vi høyt.

– For noen bedrifter kan tilgang på juridisk bistand være 
 avgjørende viktig, og for bransjen som helhet er det helt 
 sentralt at bransjeforeningen sammen med bedriftene 
gjør felles innsats i forhold til lærlinger, rekruttering og 
 fagutdanning. Dette er avgjørende for en bransje som er  
i vekst, slik vår bransje er nå. 

Ove Reinhardtsen, daglig leder i Scanflex AS

Foto: Scanflex



www.mworker.no

Digitale verktøy  – egen fordelsavtale 
for medlemmene i Norske Trevarer
Timeregistrering - Prosjekt og ordre - HMS/KS 
- Ressursplanlegging - Kjørebok - Utstyrskontroll - Mannskapslister

Strøm, 
drivstoff, telefon 

og hotell

HMS og 
risikoanalyse

Arbeidstøy og 
verneutstyr

Forsikring 
og helsesjekk 

m/ultralyd

Boligkanalen
– digital 

 markedsføring

Arbinn og 
juridisk bistand

Digitale verktøy 
(kvalitetssystem, 
timeregistrering 

mm) 

Norwegian 
Made og BIM-

objekter 

Kredittsjekk, 
faktura og 
inkasso-

oppfølging

El kontroll og 
termografering

Medlemsfordeler
Her kan du se noen av fordelene samt hvilke 
gunstige avtaler du får ved å være medlem hos oss:



„

Hils på Gjermund – Advokat og tretekniker
Advokatfirmaet Økland & Co holder til på Romerike, og kjenner 
trevarebransjen fra innsiden. Vår partner Gjermund har drevet 
vindusfabrikk og er utdannet tretekniker.

Vi vet hva trevarebransjen har behov for, og er glade for å bidra til 
økt verdiskapning hos norske trevarebedrifter. Våre 35 advokater 
og advokatfullmektiger står klare til å hjelpe deg og  bedriften din 
fra vårt hovedkontor på Lillestrøm. Første time er gratis, og utover 
dette får du 20% rabatt som medlem av Norske Trevarer. oklandco.no

Ta kontakt med:
Gjermund Pekeberg
Partner / Tretekniker

Dir: +47 63 95 90 60
Mob: +47 908 71 838
gjermund@oklandco.no

Norske Trevarer er bransjeforeningen for bedrifter  innen 
bygge- og innredningsindustrien i Norge. Vi er en del av 
 Byggenæringens Landsforening (BNL) og er medlem i 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vi har nærmere 300 medlemsbedrifter med 4 500 
 dyktige medarbeidere, 170 lærlinger og med en total 
 omsetning på 9 milliarder. Vår visjon er å forenkle og berike 
 medlemmenes hverdag. Vårt hovedmål er å bidra til å øke 
konkurranse kraften, lønnsomheten og verdiskapningen hos 
 medlems bedriftene våre. 

Gjennom året avholdes det flere typer arrangementer, både 
sentralt og ute i lokalforeningene. De største årlige arrange-

mentene er «De Norske Trevaredagene» og Landsmøtet. 
Det legges også besøk til bedrifter innen andre bransjer for å 
høre hvordan de løser sine utfordringer. 

Norske Trevarer har medlemsbedriftene i fokus og jobber 
med det bedriftene trenger hjelp til. Dette gjelder bl.a. ulike 
typer dokumentasjon som bedriftene må ha for å kunne 
 levere til det offentlige og andre større kunder. Gjennom 
medlemskapet får man tilgang til et stort nettverk av 
 kollegaer og samarbeidspartnere. 

Ønsker du å vite mer om foreningen, gå inn på: 
www.norsketrevarer.no   eller send e-post til  
post@norsketrevarer.no. 

Jeg har tidligere sett på samhold og  faglig 
fellesskap som de viktigste grunnene ved 
 medlemskapet i Norske Trevarer. Men nå 
ser jeg like mye på hva dette kan bety for 
 rekruttering og opplæring i trevarebransjen

Torbjørn Hjelden, styreleder i Norske Trevarer Møre og Romsdal 
og daglig leder i Grande Fabrikker AS.

Hvorfor bli medlem?
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Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Telefon: 23 08 80 00
E-post: post@norsketrevarer.no

www.norsketrevarer.no 

www.blisnekker.no
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Foto: Heidi Dokter


