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Fra direktørens side

Så var det «på ‘an igjen», som Eggum synger i sangen 
med samme tittel i albumet Dingli Bang. I Basenytt sam-
menheng snakker vi ikke om Amor som regjerer, men 
om Covid-19 som herjer. Mer spesifikt den nye varianten 
omikron. Varianten ble oppdaget i Sør-Afrika 24. novem-
ber, og i løpet av to-tre uker medførte den nedstengning 
av store deler av Norge igjen.

Nå er heldigvis ikke vår bransje hardt rammet av selve 
nedstengningen, men det tærer på folks vilje og evne til å 
etterleve ulike tiltak – og disse er viktig både av hensyn til 
å unngå smitte, men kanskje mest for å unngå omfatten-
de karantenefravær. Det begynner å bli et forslitt uttrykk, 
men vi krysser igjen fingre for at vi rir ‘an av denne gang 
også. 

Temaet bærekraft blir uansett ikke utsatt for nedsteng-
ning. Siden forrige Basenytt har verden vært samlet i Glas-
gow om nye samtaler knyttet til et bærekraftig miljø. Det 
er lett å tenke at bærekraft kun handler om miljø, men et 
annet viktig perspektiv er sosial bærekraft – og i dette bla-
det vier vi plass til denne dimensjonen. Sosial bærekraft 
er et stort tema – og for en bedrift som CCB er det viktig 
å fylle temaet med innhold både i et lokalt perspektiv og 
i videre forstand. 

Ellers ser 2021 ut for å ende ut som et «normalår» aktivi-
tetsmessig. Vi er på nivå med 2019 og 2020, og omsten-
dighetene tatt i betraktning er vi fornøyd med det. Det å 
runde nytt år gir ny giv, og utsiktene er gode for regionen 
for de neste årene. Både flytting av godshavn, bygging av 
nytt Sotra-samband samt oppstart av CCS-anlegget og 
hydrogenproduksjon i Energiparken vil gi regionen ny 
attraktivitet – selv om det kanskje kan ta mer enn neste 
år før alt er i full sving. 

Nå tar vi sats på ny for å komme over den neste runden 
med Covid-19 tiltak. Deretter, når våren står for døren kan 
vi forhåpentligvis virkelig si «på ‘an igjen» men da i en mer 
positiv kontekst. I mellomtiden kan du lese Basenytt eller 
se Basenytt TV-studio – garantert virusfritt.

Julen står for døren, og jeg benytter anledningen til å 
takke alle våre ansatte, kunder og andre forretningsfor-
bindelser og ønsker en riktig god og fredelig jul!  

Øyvind A. Langedal
Konsernsjef  CCB

På ‘an igjen!

Arne Aarvik, Eiendomssjef i CCB, oppfordrer bedrifter til 
å se mot Ågotnes for å være klar med etablering i et av 
Vestlandets største maritime sentre fremover.

CCB deltar i fattigdomsarbeid i Nairobi gjennom prosjekter 
organisert av Sotra Sportsklubb. Økonomiske midler hjelper 
fotball-lag og har muliggjort etablering av bibliotek i landet.

Tanja B. Svellingen, CFO i CCB, orienterer om bedriften sitt 
engasjement for sosial bærekraft i regionen.

Øyvind A. Langedal, konserndirektør i CCB, understreker at 
CCB tar sitt  samfunnsansvar på alvor både hjemme og ute.
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Det første prosjektet, kalt Mathare- 
prosjektet, handlet om støtte til barn fra 
slumområder i Nairobi. Et fotball-lag 
for jenter fikk komme til Norge og Sotra 
Sportsklubb sto ansvarlig for invitasjonen. 
Her sto vertsfamilier klare til samtlige. Etter 
en uke dro jentelaget fra Nairobi sammen 
med vertslaget fra Sotra til Norway-cup. 

- Bånd ble knyttet og det var store opplevel-
ser for alle, sier Anders Mongstad som er 
glad for at dette har gjentatt seg år etter år 

takket være god støtte fra bedrifter, privat-
personer og kommune i regionen. 

- En av lederne for Mathare-jentene fra 
2004 engasjerte seg i politikken i Nairobi og 
ønsket å bidra mer til samfunnet. Sammen 
med ham etablerte vi da et bibliotek i slum-
området, også ved hjelp av sponsorstøtten. 

CCB støtter også en rekke lokale tiltak. 
Øygarden sportsklubb, Nest-Sotra sitt 
inkluderingsfond samt Dale Oen Experi-
ence, også et arbeid som handler om inklu-
dering. 

Tanja B. Svellingen, CFO i CCB, sier i inter-
vju med Øyvind A. Langedal at konsernet  
jobber med FN´s bærekraftsmål og at lokal 

Foto: Pål BentdalFoto: Pål Bentdal

NÆRINGSMULIGHETER

Av Irene Lillehammer

Arne Aarvik, Eiendomssjef i CCB, oppfordrer bedrifter til å se mot Ågotnes for å være klar med 
etablering i et av Vestlandets største maritime sentre fremover.

Næringsutviklingen på Ågotnes vil øke i årene fremover
CCB på Ågotnes har store områder og kapasiteter på eiendomssiden. Arne Aarvik , den nye eiendoms-
sjefen io CCB, oppfordrer bedrifter som ønsker å etablere seg om å ta kontakt for å være tidlig ute til 
det han beskriver som et av Vestlandets største maritime sentre fremover. Nytt Sotrasamband og ny 
havn på Ågotnes kommer og årene går fort, sier han til Basenytt.

Basen har 750 mål og rundt 103 000 kvadratmeter med bygningsmasse fordelt på kontor, lager og verk-
stedshaller. Selve baseområdet har over 1000 meter med dypvannskai og CCB tilbyr en rekke tjenester 
innenfor frakt av varer og tjenester på basen med sin formidable maskinpark av kraner, trucker, flak etc.

Kantinen på CCB leverer vanlige kantinetjenester men også cateringtjenester ifm møter og arrange-
menter både til leietakere og til omkringliggende bedrifter.

De som vurderer en etablering på Ågotnes bør ikke nøle med å ta kontakt på eiendom@ccb.no, sier 
Arne Aarvik til Basenytts lesere. 

Bærekraftsarbeid ute Bærekraftsarbeid lokalt

I dag kan barn og unge komme til biblio-
teket og lese bøker og få undervisning, sier 
Mongstad.

- Alt dette er kun mulig på grunn av den 
viktige økonomiske støtten fra bedrifter her 
hjemme i lokalmiljøet. Dette setter vi stor 
pris på, sier Mongstad til Basenytt.

støtte i samfunnet rundt oss også er en  
viktig dimensjon som ligger i bunn av dette 
arbeidet.

I tillegg legger CCB stor vekt på lærlinge-
ordningen gjennom sitt bærekraftsarbeid. 

- Vi setter stor pris på å kunne ta inn  
lærlinger i bedriftene våre. De rekrutteres 
gjennom opplæringskontoret Live2Learn.

De skal ikke bare ha en utdanning, de skal 
ha en trygg og god utdanning som gjør dem 
kvalifisert til jobben de velger. Dette kan vi gi 
dem gjennom bedriftene våre ved å være med 
å forme dem i rollene de får på arbeidsplassen, 
sier Tanja B. Svellingen.

Glade jenter fra Nairobi på besøk hos Sotra Sportsklubb og klar for Norway-cup.

CC B  s t ø t t e r  f a t t i g -
domsarbeid i Nairobi.  
Det startet med støtte 
til et fotball-lag som ble 
invitert til Norge gjen-
nom Sotra Sportsklubb.  
Siden 1996 har Anders 
Mongstad fra Øygarden 
vært leder av prosjektet.


