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I samarbeid med Weber World Store inviterer 
Bauhaus Vestby lørdag til det som er det 
største butikkonseptet for Weber i Norden. 
Weber World Store er på 100 kvadratmeter og 
førstkommende lørdag blir det altså offisiell 
åpning med snorklipping og det hele.
Grilleksperter fra Bauhaus og Weber vil være 
tilgjengelig denne dagen med råd og tips samt 
servere noen gode tilbud og ikke minst 
smaksprøver fra grillen.

STORSATSING I VESTBY

Grillsesong i gangNÆRINGSLIV
E-post: desken@moss-avis.no
Les mer på moss-avis.no

SLIK BLIR DET: Slik skal nye Kambo senter nå framstå.

Eierne av Kambo 
senter legger inn 
millionbeløp i moder-
nisering av senteret. 
8. mai blir det grand 
opening.
JON GRAN
jon.gran@moss-avis.no

– Det var på tide at noe ble gjort. 
Vi ønsker en gang for alle å kvit-
te oss med 80-talls stilen sente-
ret har hatt litt for lenge, sier ei-
endomsdirektør Jon Tallberg i 
selskapet Tress Asset Manage-
ment, som på vegne av en pri-
vat investorgruppe, forvalter 
den kommersielle delen av 
senteret med butikker, kafé og 
legesenter.

Tror på Kambo
Siden påske har ombyggingsar-
beidene pågått, og det mest 
synlige resultatet blir nå et 
splitter nytt inngangsparti hvor 
butikkene skal ligge helt i front.

– Vi bruker 15 millioner kro-
ner på ombyggingen. I tillegg 
legger nok butikkene selv ned 
et tilsvarende beløp for innven-
dig oppgradering av sine loka-

ler, sier Jon Tallberg i Tress As-
set Management.

"
Vi tror kundene 
vil like det som 
skjer

JON TALLBERG
Tress Asset Management

– Hvorfor kommer denne om-

byggingen akkurat nå?
– Det har lenge vært vanske-

lig å drive god butikk på Kambo 
på grunn av den sterke konkur-
ransen fra Moss, men nå ser vi 
at hele nordre bydel er inne i en 
positiv utvikling. Det skjer vel-
dig mye og det skal bygges 
mange nye boliger. Det betyr at 
det også er rom for mer handel. 
Vi har tro på Kambo. Når det er 

Sentereierne vil bli kvitt «looken» fra 80-tallet:

Bruker millioner på Kambo-fornyelse 
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Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene 
på ti år i første kvartal 2018. Det viser tall fra 
Statistisk Sentralbyrå, SSB. I gjennomsnitt fikk 
de 395 kroner per kubikkmeter, noe som er 48 
kroner mer enn i samme kvartal året før. 
Hogstkvantumet gikk litt ned. Gjennomsnittspri-
sen for skurtømmer av gran og furu økte med 
henholdsvis 9 og 4 prosent, mens prisen for gran 
og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 
26 og 25 prosent.

TØMMERPRISER

Beste på ti år

NYTT INNGANGSPARTI: Kambo senter kvitter seg nå med 
80-talls stempelet.  FOTO: JON GRAN

BLIR EXTRA: Lørdag stengte den gamle Prix-butikken på Kambo 
senter. Nå blir det Extra for alle pengene.  FOTO: JON GRAN

Sentereierne vil bli kvitt «looken» fra 80-tallet:

Bruker millioner på Kambo-fornyelse 
sagt så var jo senteret temmelig 
nedslitt. En oppgradering var 
nødvendig, sier Jon Tallberg, 
som legger til at eierne også 
gjerne vil ha inn nye butikker 
på senteret.

– Vi trenger en blomsterbu-
tikk, kafé eller en bokhandel el-
ler noen som har en god idé for 
noe nytt og morsomt. Dersom 
det finnes gode krefter der ute 

som vil prøve seg, ikke nøl med 
å ta kontakt, sier Jon Tallberg.

Coop dobler
Det er ikke bare sentereierne 
som har fått fornyet tro på 
Kambo. Coop benytter nå an-
ledningen til å skifte butikkjede 
på senteret. Ut går Coop Prix og 
inn kommer Coops nye gullun-
ge, lavprisbutikken Extra. Den 

nye butikken vil bli mye større 
og freshere enn den gamle 
Prix'en.

– Vi tror kundene vil like det 
som skjer, og vi regner med å 
doble omsetningen fra dagens 
25 millioner kroner til 50 millio-
ner kroner, sier Jan Graarud, re-
gionsjef i Coop.

Innovasjon Norge støttet 
næringslivet i Oslo, 
Akershus og Østfold med 
617 millioner kroner i 
tilskudd og lån i 2017.
JON GRAN 

Dette var en økning på hen-
holdsvis 25 og 42 prosent mot  
2016. Hele ni av ti bedrifter 
sier støtten fra Innovasjon 
Norge har vært utslagsgiven-
de for realisering av prosjekte-
ne, viser en undersøkelse fra 
Innovasjon Norge.

I en pressemelding fra Inno-
vasjon Norge går det fram at 
man i 2017 for regionen Oslo, 
Akershus og Østfold har prio-
ritert prosjekter som bidrar til 
flere bærekraftige teknologier 
og løsninger. 

– Samlet sett har 2017 vært 

et år hvor vi har merket en økt 
etterspørsel etter risikoavlast-
ning fra bedrifter, banker og 
investorer. Det lover godt for 
omstillingen i norsk nærings-
liv, sier Per A Lilleng regiondi-
rektør i Oslo, Akershus og Øst-
fold.

Milliondryss over 
lokalt næringsliv

FORNØYD: Per A. Lilleng i 
Innovasjon Norge meget godt 
fornøyd med utviklingen i 2017.

Etter 12 år i Moss sentrum 
er dørene til Megasun i 
Prinsensgate nå stengt.
TRINE URSTAD

 Ifølge drivere, Stefan Van 
Der Klis, burde dørene vært 
stengt for to år siden.

– Besøket har gått ned de 
siste årene, mye fordi det sta-
dig kommer uvedkommende 
inn, som ødelegger opplevel-
sen for kundene våre, sier Van 
Der Klis. Han mener også at 
parkeringsmulighetene har 

gjort studioet mindre besøkt.
– Når man skal ta solarium 

er det ofte bare det man skal 
og da vil man gjerne parkere 
gratis rett utenfor. Det har 
man ikke mulighet for utenfor 
lokalene våre og det vet vi 
kundene har savnet, sier han. 

– Lokalene i Varnaveien er 
vi veldig fornøyde med. Det 
passer nok bedre til et solstu-
dio, hvor det blant annet er 
høyere under taket så varmen 
forsvinner fortere og vi har 
gratis parkering rett utenfor. 
Der er vi veldig fornøyde.

Slutt for Megasun 
etter 12 år i sentrum

STENGT: Etter 12 år var det over for Megasun i Moss sentrum. 
 FOTO: TRINE URSTAD
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