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Den 89 år gamle Lisleby-bedriften gikk til topps:

Høiax årets bedrift
Utvikling og godt 
resultat er blant 
årsakene til at Høiax 
endte som årets 
bedrift.  

Marianne Holøien
marianne.holoien@f-b.no            
Twitter: marianne3107

Kjempeoverraskende, 
men veldig hyggelig. 
Jeg har jo sett listen 

over dem som har vunnet fra 
før, sa adm.dir. Thomas Busko-
ven da han i forrige uke skulle 
beskrive hvordan det føltes at 
Høiax var nominert som årets 
bedrift. Lisleby-bedriften var 
nominert sammen med Nx-
Tech og Odins Maskin. 

«De øker!»
Onsdag kveld ble det enda mer 
hyggelig for Høiax da prisen 
ble delt ut i Fredrikstad Han-
delstands lokaler. 

«De har stor markedsandel, 
og øker! Bedriften er en stor ar-
beidsplass, med fokus på lokal 
produksjon og lokale underle-

verandører» het det blant an-
net i juryens begrunnelse.

Lisleby-bedriften, som ble 
etablert i 1927, er tradisjonelt 
mest kjent for produksjon av 
varmtvannsberedere, men har 
de siste ti årene utvidet reper-
toaret voldsomt. 

Utvidet repertoaret
I 2005 startet bedriften med 
varmepumper og vannbåren 
gulvvarme. To år senere be-

gynte bedriften med rør-i-rør-
systemer. Og i fjor begynte be-
driften å levere pressystemer 
for rørleggere. Bedriften er 
opptatt av å være systemleve-
randør og minst mulig avhen-
gig av eksterne leverandører 
når produktene deres skal 
monteres ute hos folk. 

Akkurat det siste har også ju-
ryen for Årets Bedrift-prisen 
bitt seg merke i.

«Årets Bedrift 2015 har foku-

sert på å ha kontroll over så 
mye av verdikjeden som mu-
lig, det gjør at de kan sørge for 
at kvaliteten kan fremheves 
fremfor konkurrentenes pro-
dukter», heter det i begrunnel-
sen. 

 ● Årets BeDrift
 ◗ Tre av byens mest veldrevne 
bedrifter var i år nominerte 
som Årets Bedrift: Odin 
Maskin AS, Nxtech AS og 
Høiax
 ◗ Kriterier er: God lønnsomhet, 
solid markedsposisjon, 
godt arbeidsmiljø og evne 
til produktutvikling og 
markedsføring.
 ◗ Prisen deles ut i samarbeid 
mellom Fredrikstad 
Næringsforening og 
Fredriksstad Blad.

Det gjør at de 
kan sørge for 
at kvaliteten 

kan fremheves fremfor 
konkurrentenes pro-
dukter.
fra jUryens BegrUnnelse

!

gOD steMning: Det var god stemning da FB var på Høiax og besøkte blant andre produksjonsarbeider Jon Erik Bustgaard, produksjonssjef 
Vidar Gundrosen, Werner Larsen, utvikling, adm.dir. Thomas Buskoven og lærling Mohammed Abdul.   fOtO: trOnD thOrvalDsen

– Bra staB: Thomas Buskoven mener en god stab er mye av 
årsaken til at det går bra på Høiax. Per Juliussen, som har vært på 
Høiax i 48 år, er en av brikkene i staben. 

tiDligere 
vinnere:

 ◗ 1978: Borg Marketing
 ◗ 1979: Kreditkassen

 ◗ 1980: Gunnar Nilsen
 ◗ 1981: Leif Stene Johansen
 ◗ 1982: Sparebanken 
Fredrikstad
 ◗ 1983: Sesam- Service 
Ringen a.s
 ◗ 1984: Euronight – 
Waterbed Vannsengen a.s

 ◗ 1985: Fredrikstadmessen
 ◗ 1986: Hotel City
 ◗ 1987: Loyds Industrier a.s
 ◗ 1988: Brynildsen Fabrikker 
a.s
 ◗ 1989: Knut Syversen a.s
 ◗ 1990: Mascot Electronic 
 ◗ 1991: Jackon a.s
 ◗ 1992: Gaarder Sport a.s
 ◗ 1993: Terje Høili a.s
 ◗ 1994: Micro 80
 ◗ 1995: ASK
 ◗ 1996: Gullsmed Truls 
Ambjørnsen

 ◗ 1997: Balaklavas 
Gjestgiveri
 ◗ 1998: Engelsviken Canning 
 ◗ 1999: Torvbyen 
 ◗ 2000:Kronos Titan AS
 ◗ 2001:Skolt Auto AS
 ◗ 2002: Bård Eker Industrial 
Design AS: 2003 
Fredriksstad Blad AS 
 ◗ 2004: Sleipner Motor AS
 ◗ 2005: Beer Steen AS
 ◗ 2006: Loyds Industri AS
 ◗ 2007: Projectiondesign AS
 ◗ 2008: Boomerang AS
 ◗ 2009: Prediktor AS
 ◗ 2010: Stabburet AS
 ◗ 2011: Fredriksborg AS
 ◗ 2012: Interbok Sverre 
Johnsen AS
 ◗ 2013: Wik & Walsøe AS
 ◗ 2014: Henriksen 
Brenselsforretning og 
Varmesenter  AS
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