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Frå
Spania
til Ogna

FERSK FORFATTER: June Kristin
Lima Bru har gitt
ut sin første bok,
der blant annet
kjente, norske
næringslivsledere forteller om
sine erfaringer.

Paul Salte (55) viser fram sitt Spania i
Atelier 9 på Ogna denne helga.
June Kristin Lima
Bru debuterer som
forfatter med boka
«Den norske ledelsesmodellen».

Anne Berit Hatlem | tekst og foto
abh@jbl.no

UTSTILLING: I ein liten by utan-

Ledelse med enkle ord
Trude Håland | tekst og foto
trude@jbl.no

NY BOK: – Nordmenn leder på en
annen måte. Vi legger vekt på andre verdier enn de man ofte finner
i utenlandske ledelsesteorier. Jeg
vil formidle hvilke tanker norske,
profilerte ledere har, og hvordan
de skiller seg fra de store utland,
men uten å gå for akademisk til
verks, sier Lima Bru.

Lang erfaring
41-åringen, opprinnelig fra Oltedal men bosatt på Bryne de siste
fem årene, har vært i arbeidslivet
siden hun var 13 år. Allerede som
16-åring fikk den driftige dama
sin første lederstilling, da hun ble
avdelingsleder for en populær restaurant i Kongeparken, som da
var helt ny. 25 år, en utdannelse
innen økonomi, administrasjon og
ledelse og et lass med jobberfaring
senere, kom ønsket om å skrive
bok om emnet.

– Jeg hadde lyst til å bruke kompetansen ledererfaringen har gitt
meg gjennom flere år, jeg har jo
prøvd ut en del ulike tanker og
idéer og sett hva som har fungert,
sier hun.

– Hardt arbeid
Bokprosjektet startet med at Lima
Bru skrev artikler for Lederne, en
fagorganisasjon for Norges ledere,
samt teknisk og merkantilt ansatte. Hun fikk positive tilbakemeldinger derfra.
– De likte ideene mine, og da
jeg fikk støtte og bidrag til en framtidig utgivelse, var det bare å sette
i gang, sier den ferske forfatteren,
som begynte på boka høsten 2011.
Halvannet år, etter å ha sjonglert hektiske hverdager med ansvaret for fem barn fra 7-17 år,
med intensive skriveøkter, kom
boka i handelen 25. april.
– Jeg har slukt mye ledelseslitteratur siden jeg startet med
skrivinga, det har blitt mye over-

strykninger og redigeringer underveis. Hardt arbeid, men veldig
lærerikt. Utfordringen har ikke
vært selve skrivinga, men å sette
problemstillingene inn i en sammenheng, å få til å løfte blikket,
smiler Lima Bru.

Mellom
Til det fikk hun i skriveprosessen
veiledning av blant andre Tom
Hetland, tidligere ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad.
– Han har vært en utrolig
mentor og har hevet boka. Jeg
setter pris på og har lært mye av
innspillene hans, roser Lima Bru
om Hetlands rolle som redaktør
for utgivelsen.
I boka har hun løftet budskapet de åtte lederne som er case,
forteller - nemlig at samarbeid,
kunnskap, hardt arbeid og gode
holdninger er grunnleggende
verdier for norske ledere og bedrifter som har lykkes. Blant annet uttaler Jens P. Heyerdahl, som

var konsernsjef i Orkla i en årrekke, at en sterk bedriftskultur
er oppskriften på suksess, gjennom å glede seg over medarbeidernes utvikling og suksess.
– Man må aldri ta æren for andres resultat eller være engstelig
for andres dyktighet, sier han.

visst, og jeg har valgt å komme
med konkrete eksempler framfor teoretiske forklaringer. Dessuten er artiklene jeg refererer
til, ferskt stoff til å være i ei bok.
Noen av dem er fra mars i år, sier
Lima Bru.

Aarbakke med

Boka er i første omgang trykket
i 5000 eksemplarer, og hittil har
forfatteren fått positive tilbakemeldinger.
– Jeg håper at det skal komme
et andreopplag. Når, eller hvis det
skjer, har jeg innerst inn en drøm
om å oversette til engelsk. Norge
er et foregangsland, ikke bare
når det gjelder olje. Den norske
måten å tenke på i ledersammenheng, som er tuftet på verdier
som likeverd, er også en eksportvare, smiler Lima Bru.
Framover skal hun satse mer
på sitt eget firma, med kurs - og
foredragsvirksomhet, trolig med
tilholdssted i Forum Jæren.

Blant bidragsyterne i boka er også
den jærske industrigründeren
Inge Brigt Aarbakke, som vektlegger dialogen med de ansatte for å
oppnå størst lønnsomhet.
– Ta de ansatte med på råd, er
hans budskap.
«Den norske ledelsesmodellen» er ei bok skrevet på bakgrunn av praktisk erfaring og
innspill fra kjente næringslivsledere.
– Det er mye litteratur om
ledelse som gjør det hele komplisert, derfor ønsket jeg ikke å
skrive med en akademisk tilnærming. Forenklingen har vært be-

Vil oversette
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SPANSKE FARGAR: Paul Salte har malt sine inntrykk frå
Spania der han har funne
sin draumeplass.

Landsbyen
No har Salte funne sin plass.
Landsbyen «hans» er ein rest av
det opprinnelege Spania. Her
pløyer framleis bøndene med oksespann, og turistane er få.
– Sitrontreet mitt blomstra då
eg reiste til Norge. Eg finn fred og
ro i landsbyen, det er terapi for
meg å bu der, fortel Salte. Kvar
morgon går han tur, ofte med fotoapparatet. Motiva blir til maleri
når han kjem heim til huset.
– Eg tek bider og maler mine
inntrykk. Fotografering er ein ny
hobby for meg som eg har stor
glede av.

TID FOR HAGEN

ANNE:

Tlf. 40 007 914
- asa@jbl.no
IVAR:
Tlf. 40 007 907
- ive@jbl.no
JUNE:
Tlf. 40 007 903
- june@jbl.no
TOMMY: Tlf. 40 007 911
- th@jbl.no
TONNIE: Tlf. 930 63 048
- tonnie@jbl.no

ROBOT GRESSKLIPPER
ROBOMOW® RS 630

ANNONSEFRIST:
MANDAG 13. MAI

NYHET!

En helt ny klipper!
Beregnet på store plener opp
til tre mål og passer i de aller
fleste hager.

INTRODUKSJONSPRIS!

DEN STERKESTE ROBOTKLIPPEREN!

Kjenningar
Paul Salte kjenner Norma Lea
Fløysvik, som driv Atelier 9, frå
Ganddalen. Fredag opnar han utstilling i galleriet. Den står til og
med sundag.

■■ (NPK-NTB): Regjeringa set av 1
million kroner i prosjektmidlar for å
behalda og få fleire eldre med i frivillig arbeid.
– Eldre er ein viktig ressurs for
frivillige organisasjonar og legg ned
mykje tid i frivillig arbeid. Vi ønskjer
å bidra til at denne utviklinga held
fram. Vi vil gjera det lettare å delta
og stimulera til at fleire eldre kan
rekrutterast til frivillig arbeid, seier
kulturminister Hadia Tajik (Ap).
Frivillige organisasjonar og frivilligsentralar er mellom dei som kan
søkja midlar.

DEN KLIPPER.
DU SLIPPER!

I FK BUTIKKEN!

FK TOPPBARK
50 LITER X 5

VÅR EGEN KVALITETSBARK!

Midlar skal få fleire
eldre med i frivillig
arbeid

TEMASIDER ONSDAG 15. MAI

Ta turen til Klepp

for Malaga i Sør-Spania har gandalitten Paul Salte funne sin
draumeplass, ro til å mala og fotografera.
Han har malt i 11 år. Først på
eigenhand, men det var eit kurs
med Tor Olav Lunde i Sør-Frankrike som forløyste kunstnaren i
han. Interessa for Picasso, som
arbeidde mykje i same området, lokka han også sørover. Han
ville sjå plassane der kunstnaren
hadde arbeidd.

Med seg til Ogna har han 14
maleri frå Spania, men totalt ca
100 maleri. Han sel også ei malerisamling som har stått lagra i
Norge. Her er kjende lokale malarar som Ivan Storm Juliussen,
Tor Olav Lunde, Bjørn Drivdal og
Odd Dubland representert.
Hans eigne maleri er både figurative og abstrakte, mange av
dei i «spanske» fargar som oransje
og gult.

GRESSKLIPPER
VIKING MB 448 T

VÅR
BESTSELGER
HAR BLITT
ENDA BEDRE!

PLANTEJORD FK
40 LITER X 3

VÅR EGEN KVALITETSJORD!

Stavanger · Sandnes · Bryne · Varhaug · Vikeså · Årdal · Flekkefjord

SE VÅRT UTVALG PÅ
FKRA.NO/FKBUTIKKEN

4 290,-

