
Lyst til å pusse opp? 
Vi gir deg råd.

179,-
LADY 10, 

3 ltr. emb.

298,-
SENS 10

3 ltr. emb.198,-
COLORAMA

Interiørmaling
7 ltr. emb.

Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE OG OPPTATT AV HELSE?

F A R G E K A R T

 
Vegg: Sens 3185 PEON

7 ltr 
til prisen 

av 5

Send 
[KART] til 

2012 og motta 
fargekart 
i posten.
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Stolte  produSenter: Pro-
duksjonssjef Daniel Gebski viser 
fram produksjonelinja for flat-
brød sammen med Camilla rostad 
Skogdal og håkon rostad. 
 FOtO: svein erik strande

KApp: Holmen Crisp på 
Kapp er i disse dager ivrig 
opptatt med å få i stand en 
godkjent beskyttet 
betegnelse for sitt produkt 
Crisp Ertebrød. 

– Det er det stedegne ved brø-
det som er poenget, forteller 
Camilla Rostad Skogdal. Hun 

er diplommarkedsfører og sty-
remedlem i Kapp-bedriften. 

Brødet skal nå bakes bare av 
råvarer dyrket på Toten. For ek-
sempel skal ertene om ikke len-
ge høstes fra avlingen til Hans 
Petter Enger på Groseth gård. 
Rug og hvete til flatbrødbakin-
gen skal også dyrkes på Toten.

– Vårt mål nå i år er å få til 
en prøveproduksjon med de 

totenske ingredienser slik at vi 
kan presentere ertebrødet på 
rakfiskfestivalen i Valdres før-
ste helga i november, forteller 
Rostad. Deretter regner vi med 
å ha godkjent Beskyttet Beteg-
nelse i løpet av neste år. Dette 
er et arbeid vi gjør i samarbeid 
med Mat fra Toten og Innova-
sjon Norge.

Stedegent flatbrød fra Toten

ØKt trAFIKK: Flyruta på Leirin har hatt en gledelig økning så langt i år. FOtO: privat

FAGerneS : Fagernes 
lufthavn har hatt en 
økning i antallet 
rutepassasjerer på 15 
prosent så langt i år.

Anne Kjønniksen

Tross mange negative meldinger fra 
luftfartsbransjen, kan Fagernes luft-
havn vise til en hyggelig oppgang i 
antall rutepassasjerer.

Billige billetter
– Hittil i år har 378 passasjerer tatt fly 
til og fra Leirin, sammenliknet med 
samme periode i fjor. Det er en øk-
ning på 15 prosent. De fleste andre 
innenriksfly har hatt en betydelig 
nedgang, understreker Robert Medik 
som er prosjektleder ved Leirin.

– Flyselskapet DOT satte i vår ned 
prisen til 175 kroner en vei. Det har re-
sultert i at flere har valgt å fly, framfor 
å ta annen transportmiddel. Vi håper 
selvsagt at denne lave prisen motive-
rer flere til å bruke flyruta, også i må-
nedene som kommer, sier Medik.

Han legger til at DOT benytter et 
SAAB 340 fly med 31 seter. Beman-
ningen består av to piloter og en 
kabinvert. Selskapet har to daglige 
avganger mandag til fredag mellom 
Oslo og Fagernes, samt en avgang på 
søndager. 

Økt charter
Robert Medik er også svært glad for 
at den engelske turoperatøren Neil-
son Active Holidays, har bekreftet 
at de igjen vil satse på charter til Fa-
gernes lufthavn. Dette for å tilby sine 
kunder den raskeste og beste reise til 
destinasjoner som Beitostølen, Hem-
sedal og Geilo.

Det tyske Hamburg International 
skal fly en Airbuss 319 med 150 se-
ter på Leirin fra 20. desember til 18. 
april. 

Flere flyr fra Leirin 


