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valutakurser
13.5   (10.5)

US dollar (USD) 5,8067 (5,7946)  
EURO (EUR) 7,5330 (7,5260)  
Sveitsiske franc (CHF) 607,30 (605,47)  
Danske kroner (DKK) 101,07 (100,95)  
Britiske pund (GBP) 8,924 (8,914)  
Svenske kroner (SEK) 87,90 (88,01)  
Canadiske dollar (CAD)5,7539 (5,7393)  
Japanske yen (JPY) 5,7064 (5,7041)   

ed mål i sikte

Innovasjon Norge
inviterer gründere
som vil lære om vekst
og internasjonalise-
ring.

Linda Storholm 97 02 11 13
ls@an.no

BODØ: Det er Mark Robinson, Sili-
con Valley-gründeren med blant
annet verdens første mobile nett-
leser på cv-en, som inntar podiet
på den to dagers bootcampen 10.–
11. juni.   Robinson er seriegründer

og har lang erfaring med de utfor-
dringene gründere møter. Pro-
grammet er derfor spesielt laget
for å ruste norske gründere til
vekst og internasjonalisering. 

Blant temaene på program-
met er «Vit hvem du konkurrerer
mot», «Forstå størrelsen på mar-
kedet ditt», «Hvordan hente inn
kapital», «Hvordan posisjonere
deg i markedet». Etter seminaret
kan de deltakerne som ønsker det
få en-til-en-rådgivning fra Mark
Robinson, spesielt tilpasset sin
bedrift. Bootcampen har plass til
inntil 20 bedrifter, og totalt 30
deltakere.       

Bootcamp for gründere

Til Bodø. Mark Robinson kommer
til Bodø for å lære gründere om
vekst og internasjonalisering. 

Foto: Innovasjon Norge

Campus Nord AS, Bodø er nytt
foretaksnavn på Funinnova AS,
Bodø. 

Kvikstad og Ljønes Vannverk SA,
Bodø skal gi vannforsyning til inn-
byggerne i bygdene Kvikstad og
Ljønes Styreleder er Gunnar Bjørn
Kvikstad. Styremedlemmer er
Svend Erik Johansen og Reiulf 
Pedersen. 

Lollo Design (NUF), Bodø er slet-
tet fra Foretaksregistret. 

Nordland Service Teknikk (NUF),
Meløy er slettet fra Foretaksregis-
tret. Foretaksregistret har gjort
undersøkelser om foretaket og har
grunn til å tro at det har opphørt. 

Stig Thuv Reklame & Design AS,
Bodø er meldt oppløst til Foretaks-
registret. Avviklingsstyrets leder er
Vigdis Johanne Thuv. 

Biksa Havbruksservice AS, Tys-
fjord. Styreleder er Idar Peder Kin-
tel. Styremedlemmer er Kenneth
Michal Haukland Amundsen, John-
ny Torbjørn Andersen, Knut Are
Langås og Lars Theodor Kintel. 

hørt at ...

Trenger bilen din reparasjon?

Centrum Bil & Karosseri - ditt lokale bilverksted!

Centrum Bil & Karosseri AS

Verkstedveien 6 
8008 Bodø
Tlf: 75 58 67 00

Vi reparerer alle

bilmerker!

OSLO: Enova har lansert et nytt
boligprogram der boligeiere kan
få råd og støtte til å gjennomføre
effektive energitiltak. 

Boligprogrammet er en direk-
te oppfølging av klimamelding-
en, står det i en pressemelding

fra Olje- og energidepartemen-
tet.

– Nå kan alle boligeiere som
ønsker det få råd om hvordan de
kan oppgradere boligen mest
mulig energieffektivt, og de kan
få støtte til konkrete tiltak, sier
olje- og energiminister Ola Bor-

ten Moe (Sp), som mener boli-
geiere nå kan spare både kroner,
klima og kilowattimer.

Det nye tilbudet er tredelt. Det
kan blant annet gis støtte til
energirådgiving.

– En kvalifisert energirådgiver
gjør en vurdering av boligen og

lager en tiltaksplan som peker på
hvilke oppgraderinger som bør
gjøres for å redusere energibru-
ken, sier administrerende direk-
tør i Enova Nils Kristian Nakstad.
(ANB—NTB)

Nye tiltak skal gjøre nordmenns boliger grønnere


