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I morgen

Ryanair til Pisa
Det irske lavprisselskapet Ryanair starter fra høsten av en ny rute mellom Torp
ved Sandefjord og Pisa i Italia. Ryanair vil fly tur-retur tre ganger i uken. Flyselskapet budsjetterer med å frakte omkring 40.000 passasjerer årlig på denne
ruten, der 35 prosent av passasjerene antas å være innkommende turister fra
Italia. Pisa-ruten vil bli den syvende destinasjonen for Ryanair fra Torp.

Verdens mest solgte
sportsbil relanseres.

Klesfest på
Stockholmsbørsen
MOTE
ANNIKEN H. JEBSEN
Oslo

MESSESALG. På hyttemessen i Bergen i helgen, var Tom Olav Holtet, Ulf Schjerpen og Morten Oddens stand flittig besøkt av bergensere på hyttejakt.
Foto: Helge Hansen

Solgte 43 hyttetomter
i løpet av tre dager
sine ansatte. Tyin ligger jo midt
mellom Bergen og Oslo, så det
passer perfekt, sier Holtet.

EIENDOM
Tirsdag i forrige uke
la Jotunheimen Eiendom as ut 81 nye hyttetomter i Tyin. På tre
dager var 43 solgt til
priser fra 1,3 millioner
til 2,3 millioner kroner. Totalt har selskapet solgt 213 tomter
på tre år.
OLE ERIK KLOKEIDE
Bergen
Jotunheimen Eiendom med de
tre kompanjongene Morten
Odden, Ulf Schjerpen og Tom
Olav Holtet, har sikret seg avtale med 16 grunneiere i Jotunheimen. Selskapet har 40.000
dekar til disposisjon for hyttebygging. For tre år siden la de ut
de første tomtene, og så langt er
213 solgt.
– Vi ble utsolgt for tomter ifjor

HETT I FJELLET. Dagens Næringsliv igår.

sommer. Det forrige feltet på 79
tomter ble utsolgt på tre måneder. Fortsetter det i dette tempoet, blir vi utsolgt igjen til påske,
sier Holtet til DN.
«Markedet avgjør»
I kommunedelplanen i Tyin har
Jotunheimen Eiendom fått godkjent 1500 tomter og bygging av
500 leiligheter.
– Den skal revideres, og hvis vi

vil øke til 2000 leiligheter, er det
mulig. Det er markedet som avgjør. Men for å få spisesteder,
butikker og skiheiser er det klart
at det er volum som teller. Vi er
helt i startgropen når det gjelder
leiligheter, vi har solgt 12. Men
det kommer til å bli et stort antall leiligheter. Vi merker pågang fra bedrifter som gjerne
har kontor i både Bergen og
Oslo, som vil ha leiligheter til

Palasser
Det er solgt mest av de dyreste
tomtene i det nye feltet. 2,3 millioner kroner skremmer ikke
velholdne bergensere og østlendinger. I starten var det bergenserne som dominerte tomtekjøpene. Av 160 tomter som var
solgt i oktober ifjor, var 110 solgt
til bergensere. Nå er ni av ti kjøpere folk fra Østlandet.
Beliggenheten midt mellom
Bergen og Oslo, i 1050-1150 meters høyde, blir stadig mer populær. Tomtekjøperne bygger hytter i alle størrelser og fasonger.
Det er bygget fra 70-80 kvadratmeter, til små hyttepalasser på
500 kvadrater.
– Jeg har aldri opplevd sånn
pågang. Det er rett og slett eventyrlig. Tyin var Norges mest populære
høyfjellsdestinasjon
frem til slutten av 70-tallet. Personlig er jeg overbevist om at
Tyin vil trone øverst igjen innen
fem-seks år, sier Holtet.
ole.klokeide@dn.no

Det svenskeide klesmerket
Gant ble børsnotert til stor jubel
på Stockholmsbørsen igår. Aksjen som ble notert til 141 kroner, steg i løpet av noen hektiske
formiddagstimer til 181 kroner.
En verdistigning på 35 prosent.
– Vårt varemerke er sterkere
enn vi trodde, sa konsernsjef og
hovedeier Lennart Björk da han
skulle forklare den raskt stigende aksjekursen overfor Dagens Industri igår. Björk eier 17
prosent av Gant-aksjene etter
børsnoteringen.
Oppgangen verdsetter hans
beholdning til nærmere en halv
milliard kroner.
Det var først og fremst de to
storeierne Louis Vuitton-gruppen og 3i-gruppen som solgte ut
sine poster på henholdsvis 35 og
20 prosent igår.
For en drøy måned siden ble
den svenske kleskjeden KappAhl børsnotert. Også denne aksjen ble godt mottatt. Ved børsslutt igår var aksjen opp 15 prosent siden børsnoteringen.
Også Lindex ble med på oppturen igår. Etter å ha lagt frem
overraskende gode kvartalstall,
steg aksjen over seks prosent.
Omsetningen falt med 1,3 prosent til 1,27 milliarder svenske
kroner, takket være bortfall av
datterselskapet Twilfits omsetning.
Salget av Twilfit-kjeden, samt
en lavere investeringstakt, har
derimot sørget for en langt bedre inntjening for den svenske
kjeden. Driftsresultatet steg til
148 millioner kroner siste kvartal, mot 67 millioner svenske
kroner samme periode ifjor.
Ifølge administrerende direktør Göran Billie går Lindex nå
inn i en ekspansiv periode. Lindex har allerede undertegnet
kontrakter for åpning av 12 nye
butikker i løpet av regnskapsåret 2006/2007.
anniken.jebsen@dn.no

SVENSK-AMERIKANSK OPPTUR.
Svenske Gant har oppnådd stor
suksess med sitt amerikanske
image, her representert ved Robert F. Kennedy og hans familie.

