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Arnt-Egil Nærland leverer gulrøtter året rundt. Han har flere kjølerom til grønnsaker hjemme på gården på Nærland.

Orstadvegen 130

4353 Klepp stasjon

Orstadvegen 130, 4353 Klepp stasjon

www.energyrent.no

www.icebreaker.rent

Tlf. 51 68 88 68

post@energyrent.no

Tlf. 51 68 88 68

Mobil kjøling ble 
redningen for Arnt-Egil

ENERGY RENT 

•  Spesialist innen utleie av mobil varme og kjøling

•  Har du akutt eller korte sesongbehov kan en 
leieløsning passe for deg

•  Vi har komplette pakker til kjøling av grønnsaker  
og lager

Visste du forresten at Energy Rent AS har bidratt i en 
vaskeekte Hollywood film? Vi kjølte ned hele filmsettet 
til «Snømannen» av Jo Nesbø.

Takket være en mobil kjøleløsning fra 
Energy Rent unngikk grønnsaksbonden 

Arnt-Egil Nærland (63) at flere tonn 
gulrøtter måtte kastes.

Grønnsaksbonden fra Nærland utenfor Nærbø driver med 

poteter, gulrøtter og korn. Da han i høst skulle legge årets avlinger 

på vinterlagring fikk han et problem. Kompressoren i det ene 

kjølerommet hadde blitt ødelagt, og flere tonn gulrøtter manglet 

plutselig skikkelig lagringsplass.

– Det stilles strenge krav til riktig lagring av grønnsaker. Gulrøtter 

på langtidslagring skal ligge i en temperatur på 0 grader. Uten 

riktig lagring risikerer du at gulrøttene råtner, forteller Arnt-Egil 

Nærland, som gjennom høsten og vinteren ukentlig leverer 

gulrøtter til Gartnerhallen. 

Grønnsaksbonden hadde aldri vært borti et lignende problem. 

Fjoråret var også et svært bra år for grønnsaker, og det var derfor 

også behov for enda mer lagringsplass enn tidligere. 

– Vi begynte å lete etter andre alternativer, og det var da vi ble 

oppmerksom på Energy Rent på Orstad. Vi tok kontakt med dem 

for å se om de kunne hjelpe, sier Nærland, og fortsetter;

– De kom ut på befaring og sa at dette skulle de kunne ordne. 

Takket være dem fikk vi lagret 150 tonn med gulrøtter i riktig 

temperatur. Det var en utmerket service.

Rommet hvor den mobile kjølingen ble satt inn ble ikke brukt til 

lagring av grønnsaksbonden, men med løsningen til Energy Rent 

hadde han plutselig enda bedre plass til sine gulrøtter. 

– Vil du anbefale andre grønnsaksbønder til å bruke dem ved 

lignende problemer?

– Ja, absolutt. De var veldig raske til å få ting på plass, svarer 

Nærland.

Denne løsningen fra Energy Rent reddet flere 

tonn gulrøtter fra å råtne. 

– Barna 
storkoser 

seg her 
hver dag

Christian Stabel gleder seg over folkelivet som skapes av isbanen på torget i sentrum av Bryne. 

Isbanen på torget i 
Bryne sentrum har vært 

en kjempesuksess. 

– Hør på stemningen. Barna storkoser seg 

her hver dag, sier daglig leder Christian 

Stabel i Bryne Næringsforening, mens han 

peker på skolebarna som leker seg på isen. 

Isbanen, som ble satt opp for første gang 

i desember 2018, er et fireårig prosjekt 

som næringsforeningen på Bryne har 

dratt i gang sammen med Brynes Vel, 

Jærnåttå og Time kommune. Med god 

finansieringsstøtte fra kommunen og de 

andre ideelle organisasjonene, kan både 

store og små kose seg med skøyter i 

sentrum. Også i plussgrader. 

– Vi føler vi har fått til det vi var ute etter. 

Nemlig å skape mer liv i sentrum, sier 

Christian Stabel, og fortsetter:

– Det som er så fint med en isbane er at 

den blir værende over tid. På denne måten 

klarer vi å skape nye vaner til innbyggerne.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært?

– Til nå har vi bare fått positive 

tilbakemeldinger, og det gleder oss i 

næringsforeningen veldig, svarer den 

daglige lederen.

Handel og aktivitet

En av baktankene med isbanen er at det 

skal gi ringvirkninger til de andre aktørene 

i Bryne sentrum. I tillegg skapes det 

fysisk aktivitet, noe som var årsaken til at 

kommunen ville støtte prosjektet.

– Vi merker at dette tiltaket gagner de 

andre aktørene i sentrum. Den fysiske 

aktiviteten hos barna er også et stort pluss, 

sier Stabel. 

Lokal bedrift hadde løsningen

Det er Icebreaker, et konsept av Energy 

Rent med hovedkontor i næringsparken 

på Orstad, som har levert og satt opp 

isbanen. Christian Stabel gir bedriften 

en stor del av æren for at isbanen ble en 

realitet. 

– Det var Morten Magnusson i Energy Rent 

som kom med forslaget om å sette opp en 

isbane i sentrum. Vi hadde sett etter et slikt 

tiltak lenge, men vi hadde ikke funnet det 

rette tiltaket kostnadsmessig før Energy 

Rent kom inn i bildet, forteller Stabel, og 

fortsetter:

– De presenterte og leverte et produkt 

som var mulig å gjennomføre både 

praktisk og økonomisk. 

Isbanen vil bli stående til mars måned, før 

den igjen settes opp mot slutten av 2020.

Den nye isbanen i Bryne.

Energy Rent holder til på Orstad. Fra venstre 

daglig leder Morten Magnusson, salgsjef 

Joakim Herigstad, isbane-ansvarlig Jøran 

Vaule og serviceleder Pål Fløysvik.

DERFOR VELGER 
MAN EN ICEBREAKER 
ISBANE:

• Leveres med garanti for sikker is 
- Plussgrader? Ingen problem!

• Ingen komplikasjoner 
med nøkkelferdig løsning - 
Bekymringsfritt, enkelt, og 
forutsigbart

• Skap unike opplevelser hvor 
du måtte ønske - På torget, 
idrettsanlegget eller i parken

• Vi hjelper deg hele veien fra A-Å! 
- Planlegging, vedlikehold og mye 
mer

• Mobil isbane muliggjør enkel 
flerbruk av arealene - Isbane om 
vinteren, festival, handel, og annet 
om sommeren

C H I L L E D  B Y  E N E R G Y  R E N T


