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Et antikvarisk vindu 
med moderne  
funksjoner, det er hva 
Tingvoll Dør og Vindu 
nå tilbyr markedet.
Yngve Lie
yngve.lie@auraavis.no

Nylig presenterte bedriften på 
Resset for første gang på sin 
nettside termokittvinduet, et 
moderne alternativ til de tradi-
sjonelle kobla vinduene. Du 
vet, de doble kittede vinduene 
som er hengslet. 

Da har det lenge vært mye 
fintenking både for selve vin-
duet, og for å finne spesielt eg-
net verktøy for produksjonen.

tingvoll termokitt
Det ser helt lik ens ut som et 
vanlig koblet vindu. Men har 
faste sprosser og kittfals satt i 
en ramme. Sprossene er festet 
mellom isolerglassene. Der-
med får man et helt glassfelt på 
innsiden. 

– Med termokittvinduet slip-
per du åpne vinduet, og slipper 
dermed fire sider med vindu 
som skal vedlikeholdes, vaskes 
og males, sier Einar Bergslid.

Her er det bare to sider som 
må rengjøres. 

Vinduene leveres med tolags 
isolerglass. Som vanlig er hos 
Tingvoll Dør og Vindu, de pro-
duserer etter kundenes ønsker 
om det er til nye eller gamle 
hus, hytter eller bygårder.

nytt vindu, gammel stil
Markedet er dem som vil ha et 
gammeldags kitta vindu å se til, 

men med et enklere vedlike-
hold. Det nye vinduet er delvis 
godkjent av vernemyndigheten 
for bruk i vernede bygninger. 
Det gir kanskje spesielt mulig-
heter i bystrøk med nettopp 
vernede verdige bygninger. 

Bergslid sier Termokitt-vin-
duet representererekte hånd-
verk basert på lang erfaring og 
tradisjoner. Det kombinerer es-
tetikk og funksjonalitet. Om en 
nå har planer om å restaurere, 
tilbakeføre huset til sitt opprin-
nelige uttrykk – eller har et hus 
som er verneverdig. Da er dette 
et godt alternativ.

– Dere har tro på dette?
– Vi har de gamle kundene 

våre og håper på flere nye. Det 
blir et supplement. Vi har mis-
tet ganske store jobber fordi vi 
ikke hatt dette produktet. Nå 
får vi en bedre mulighet til de 
som vil ha slike vinduer. Den 
sikrer forhåpentligvis driften 
våre, sier Einar Bergslid.

Kjapp historikk
Bedriften starte opp i 1967 av 
Håkon Wolden og Bersvein 
Rakstang. I 1992 tok Rune Stø-
len og Tore Ulset over. Tingvoll 
Interiør utviklet seg til hoved-
sakelig jobbe med produkter til 
rehabilitering av eldre bygg. 
Men produserer også vinduer 
og dører til nybygde hus og hyt-
ter. 

I 2016 ble det eierskifte da Ul-
set ønsket å pensjonene seg. 
Ansatte tok over aksjene og inn 
som hovedaksjonær kom Einar 
Bergslid, samt broren Anders 
Bergslid som ble styreformann. 
Bedriften skiftet navn til Ting-
voll Dør og Vindu.

Omsetningsrekord
 Da omsetning i 2019 landet på 
5,5 millioner kroner, uttalte 
styreformann Anders Bergslid 
at målet var å ligge på mellom 
sju og åtte millioner kroner. 

Det har riktig gått veien. Året 
etter havnet den på 7,2 millio-
ner kroner, og i 2021 ble det re-
kord med åtte millioner kroner i 
omsetning.

– En årsak er nok covid-19, 
med at folk var mer hjemme. 
Men hoveddelen er nok har vi 
har bedret markedsføringen 
ganske vesentlig, sier Einar 
Bergslid. 

De har fått til en temmelig bra 
hjemmeside opp å gå, og som er 

lett å finne fram til. Det betyr 
noe for å fenge interessen til 
folk når de klikker rundt for å 
orientere seg i markedet.

De har en god start på nyåret. 
Alta , Trondheim, Bergen og 

Oslo hører vi nevnt på steder 
hvor det skal leveres vinduer og 
dører.

Det vinduet du ser her, 
er en skikkelig nyhet

DemO: Einar Bergslid med til venstre det tradisjonelle kobla vinduet med to vinduer hengslet sammen, til 
høyre det nye som har fått navnet Tingvoll Termokitt. FOtO: yngve Lie

Planleggingen av Mong-
stukvartalet på Sunndalsø-
ra er godt i gang. Nå er det 
sendt planinitiativ til 
Sunndal kommune.
ingrid eLLevset
ingrid.ellevset@auraavis.no

Det er 3Dsmia ved Åse Bergset 
som har utarbeidet planinitiati-
vet på vegne av to av grunnei-
erne i området, som har mål 
om å etablere et utbyggingssel-
skap. Sunndal kommune, som 
eier de to øvrige tomtene, vil 
også bli invitert til å delta i sel-
skapet. Fram til dette selskapet 
er dannet, står Sunndal Næ-
ringseiendom som forslagsstil-
ler for planen. 

Nå håper de på rask tilbake-
melding fra kommunen, og ber 
også om at Sunndal kommune 
inviterer til oppstartsmøte. 

Dette i tråd med plan- og byg-

ningsloven, der det heter at pri-
vate forslagsstillere skal sende 
et planinitiativ til kommunen 
senest samtidig med forespør-
sel om oppstartsmøte. 

I planinitiativet beskrives 
planene nærmere. Som tidlige-
re omtalt i Aura Avis planlegges 
det å rive eksisterende bygg på 
området, for å gi plass til et ny-
bygg. Det planlegges næringsa-
real i første etasje og leilighets-
bygg i etasjene over. Sunndal 
Næringseiendom vil etablere 
seg med et nytt Næringshus-
konsept i det nye bygget, og ut-
byggerne har mål om å få en ny 
og bedre tannlegeklinikk i byg-
get. 

De andre eierne av eiendom 
og bygninger i Mongstukvarta-
let er, foruten Sunndal kom-
mune, Telekroken Eiendom 
(lager- og garasjeanlegg), 
Mongstu Eiendom (Nærings-
huset, der SNE er 100 prosent 

eier) og SuNett som har en nett-
stasjon på området. 

Det går fram i skrivet at skis-
ser som er utarbeidet, vil bli ve-
sentlig redigerte, blant annet 
vil en trolig dele opp bygget i 
minst tre deler, og legge inn uli-
ke element som skal sikre gode 
lysforhold, tilkomst og god ar-
kitektur. Det er ikke bestemt 
hvor mange boliger det skal bli i 
bygningene, men trolig blir det 
minst 60 leiligheter med varier-
ende størrelse. Det planlegges 
flere byggeetapper, med leilig-
hetsbygg med to til seks etasjer. 
Bygget mot nord, der Auragata 
møter Mongstugata, vil få flest 
etasjer. Det er også planlagt 
parkeringskjeller. 

Oppstartsmøte skal etter 
plan- og bygningsloven gjen-
nomføres innen rimelig tid et-
ter at kommunen har mottatt 
forespørsel om dette fra for-
slagsstilleren. 

Arbeider videre med Mongstukvartalet:

Ber om oppstartsmøte


