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De folkevalgte i
bystyret var så enige
om Jotuns utbyggingsplaner på Gimle
i Sandefjord, at de
(nesten) glemte å
stemme.
Flemming H. TveiTan
flemming@sb.no

I desember ble det klart at Jotun sa seg villig til å legge 1,1
milliard kroner på bordet for å
satse på hovedkontoret i Sandefjord. I den prisen ligger det
et 34.000 kvadratmeter stort
forskningssenter og et hovedkontor på Gimle, ferdig til testing i desember 2018.

flytter fra nybyen
Bakgrunnen for investeringen
er at Jotuns konsern- og segmentfunksjoner i dag er fordelt på flere forskjellige lokaliteter. De ønsker derfor å samle
disse, og har vurdert ulike alternativer. Etter en såkalt samlet vurdering valgte Jotun å
satse på Gimle.
– Dette blir den største enkeltinvesteringen noensinne
for malingskonsernet. Den forrige var halvparten så stor.
Også denne kom Sandefjord til
gode og gjaldt den nye malingfabrikken på Vindal, som ble
tatt i bruk i 2012, fortalte kommunikasjonsdirektør Sverre
M. Knudsen og kommunikasjonssjef Åsne V. Kvamme til
Sandefjords Blad i desember.
Allerede før årsskiftet var
det klart at Jotun ønsker å sette i gang med byggingen i august, gitt at politikerne i Sandefjord ville være med på leken og godkjenne Jotuns forslag til reguleringsplan, lett
justert etter å ha vært ute til

høring. Saken har vært behandlet både i plan- og utbyggingsutvalget og formannskapet, før bystyret fikk saken.

– en viktig beslutning
Der tok to politikere ordet.
Først ut var gruppeleder i Høyre, Tor Steinar Mathiassen:
– Det er en meget viktig beslutning vi i dag gjør når vi forhåpentlig går for denne saken.
Vedtaket betyr at Jotun legger
hovedkontoret sitt i Sandefjord. Og det er viktig for byen.
Arbeidsstokken blir utvidet
med flere hundre personer, og
dette er høykompetansestillinger som byen sårt trenger.
Hvis vi skal trekke fram noe
negativt, er det trafikksituasjonen. Hystadveien er belastet fra før av og her må det
kanskje gjøres noe på sikt, sa
han.
Mathiassen nevnte også det
etter hvert ikoniske Jotunskiltet, som står på fjellet bak anlegget.
– Kulturarv i Vestfold forutsetter at det skiltet må vi ta
vare på. Dersom skiltet skulle
vært søkt om i dag, tror jeg
mange av oss hadde sagt et
rungende nei. Kanskje vi bør
være litt rause med å si ja til
enkelte søknader som kan bli
kulturminner i framtida, sa
Mathiassen, som også er leder
for plan- og bygningsutvalget.
Arbeiderpartiets Arild Theimann slengte seg på:
– Vi er veldig glade for at Jotun sikrer flere arbeidsplasser.
At de satser videre og utvikler
seg i Sandefjord, er vi også veldig glade for. Vi berømmer Jotun for hva de gjør med parkeringssituasjonen. De utnytter
ikke fullt ut det de kan, og legger heller til rette for kollektivtransport, sykling og gåing.

lykkeønSkninger:

Arbeiderpartiets Arild Theimann
sier lykke til til Jotun og alle som
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jobber der.
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Planen er i det store og hele
meget godt utarbeidet. Vi sier
lykke til Jotun og til dem som
jobber der!
Det var varaordfører Cathrine Andersen (FrP), som holdt i
klubba under behandlingen,
da ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) på grunn av sine eierinteresser i Jotun, ba seg om
å bli erklært inhabil.
Etter at Theimann hadde
vært på talerstolen ble Gleditsch kalt tilbake til sin plass –
før bystyret hadde stemt. Men
alt gikk riktig for seg til slutt.
– Enigheten her er så stor, at
vi nesten glemte å stemme, sa
en smørblid Andersen. Og de
folkevalgte lo.
Jotun ser for seg at antall ansatte ved Gimle økes fra dagens 200 til på sikt 650.
Av disse vil rundt 150 nye arbeidsplasser innenfor forskning og utvikling.

