
mandag 13. september 2021 bja

               ���    Elkem Fiskaa Pensjonistklubb 
Program, pris og påmelding     

Bedriftsbesøk Huntonit og Hydro Vigeland onsdag 20. oktober 2021. 

ARRANGEMENT ER I SAMARBEID MED NITO PENSJONISTUTVALG AGDER  VEST. 
Program for arrangementet 20.10.2021 fra kl. 10 til kl. 15.  

★  kl 10:00 Oppmøte i god tid  og besøk Huntonit – Norsk Wallboard i Vennesla 
★  kl 11:30 Vi tar lunsj på Vigeland Hovedgård.   
★  kl 13:00 Oppmøte i god tid og besøk Hydro Vigeland på Vigeland. 

Påmelding: innen 12. oktober 2021. Kun for medlemmer. Andre etter avtale. 
Send SMS til Bjørn 905 78 798 og oppgi navn og antall. 

Vi har fått tildelt 15 plasser og tildeling til medlemmene skjer ved loddtrekning etter 
12.10.2021 dersom det er flere enn 15 medlemmer som melder seg på. 

Transport med private biler som fordeles av  Bjørn når navn på påmeldte er klar. 

Pris er sponset:  Kr. 150,00 pr. medlem som forfaller når din deltakelse er bekreftet  
etter 12.9.2021.  Da skal beløpet betales inn til klubbens konto 3000 12 26084  

eller du kan sende VIPPS til 905 78 798 Bjørn innen 18. oktober 2021. 
Det er bindende påmelding etter 12.10.21 og ved uteblivelse eller ikke meldt avbud,  

må vi  fakturert kr 400,00 for kostnaden for stor lunsj på Vigeland Hovedgård.
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Hunton – Norsk Wallboard - Knut Nilsen Dir. 
Huntonit AS er lokalisert på Vennesla I Vest-Agder. Fabrikken 
ble bygget opp på slutten av -40 tallet og den 12. mai 1950 
produserte Huntonit sin første trefiberplate. Både Huntonit 
fabrikken og produktene har hatt en stor utvikling i årenes løp. 
I dag er Huntonit Venneslas største private arbeidsplass med 
ca 190 ansatte. 

Huntonit ferdigmalte takplater, veggplater og panelbord er 
verdens eneste som anbefales av Norges Astma- 
og Allergiforbund. Huntonit produktene er også godkjent av 
Det Danske Teknologiske Institutt i København og kan merkes 
med Dansk Inneklima Merke. 

Lokalt omtales Huntonit som "Wallboarden" da fabrikken i 
tidligere år het Norsk Wallboard AS. Huntonit representerer 
norsk industrireising etter 2. verdenskrig og er en 
hjørnestensbedrift i Vennesla. I dag er Huntonit Norges eneste 
produsent av trefiberplater. 

Råvarene til industriproduksjonen hentes hovedsakelig fra 
nærområdet og består av rundtømmer, sagspon, hunved og 
flis. Eiendomsmessig består Huntonit AS av 
produksjonslokaler på nesten 20 000m2, tomtearealet - eiet er 
på over 78 000m2. 

Hydro Vigeland - 
Ole Harald Mykland, adm. Dir. 

Vigeland metall raffineri på Vigeland er den 
ledende produsent av veldig raffinert aluminium 
med en renhet på 99,99% renhet.  Dette brukes 
I LCD skjermer, PCer, mobile telefoner +++. 
Raffineriet er lokalisert rett ved Vigeland 
Kraftstasjon. Denne produserer I størrelses 
orden 186 GWh per år og gir raffineriet tilgang til 
ren fornybar som raffineriet trenger.  

Vigeland startet aluminium produksjon så tidlig 
som 1908, noe som gjør anlegget til den eldste 
produsent av aluminium som fortsatt er I drift I . 


