
Presentasjon av kandidat – Valg Lunner Almenning 2020

Navn: Mona Andersen
Alder: 51
Gnr: 78 Bnr: 1
Hanekne Gård, Harestua

Utdanning: Sivilingeniør/geofysiker

Nåværende yrke – eventuelt i tillegg til gårdsdrift:
Spesialist Geofysiker/Rådgiver i Equinor

Eventuelt tidligere arbeids- og yrkeserfaring:
Har jobbet 27 år i Statoil/Equinor med ulike prosjekter

� Prosjektleder – teste ut og implementere nye teknologier
� Prosjektmedlem - diverse strategi arbeid
� Fagleder innenfor geofysikk

Produksjon på gården:
Korn og skog

Mitt forhold til Lunner Almenning som bruksberettiget:
� LA er min nærmeste nabo, LA har bruksrett på to av gårdsveiene over min eiendom
� Felles langsiktig viltforvaltning og jakt/fiske
� Aktiv bruker av veier og parkeringsplasser til LA
� 1.varamedlem fra 2018

Hva jeg kan bidra med inn i styret i Lunner Almenning:
� Styrke samhold mellom styret, ansatte i LA og bruksberettigete ved å ha en åpen og

transparent dialog
� Følge opp dagens aktiviteter og prosjekter, forstå risiko og hva vi kan gjøre for å

eventuelt redusere risiko og skape verdi
� Aktivt bidra i langsiktige robuste planer for LA med å se på helheten

Hvilke tanker har jeg rundt den videre utviklingen av Lunner Almenning:
� Fortsette med god forvaltning av skogen
� Helhetlig forvaltning av småvilt/elg/rådyr/fisk i samarbeid med andre aktuelle

foreninger/lag
� Fullføre planlagte prosjekter og se etter nye oppsider

Eventuell erfaring med organisasjonsarbeid:
� Leder for Harestua Bordtennisgruppe + styremedlem i hovedstyret i HIL i 4 år
� Økonomiansvarlig i Frisk Asker Junior Hockey U18/U20 3 år
� Flere mindre verv i skole/idrettsammenheng



Presentasjon av kandidat – Valg Lunner Almenning 2020

Navn: Anders Olimb Flatla
Alder: 33
Gnr: 114 Bnr:1 (Klokkerhallum)

Utdanning:
Hærens Krigsskole - Ingeniørlinje Bygg og anlegg

Nåværende yrke – eventuelt i tillegg til gårdsdrift:
Anleggsleder Isachsen Anlegg AS
Sjef. Hadeland Heimevernsområde

Eventuelt tidligere arbeids- og yrkeserfaring:
Forsvaret Hærens Ingeniørvåpen 2005-2016
Brødrene Tingelstad AS 2017-2019

Produksjon på gården:
Korn produksjon.

Mitt forhold til Lunner Almenning som bruksberettiget:
Jeg har ikke selv hatt et dirkete forhold til Lunner allmenning som bruksberettiget før jeg tok
over gården i 2016. Har allikevel jaktet elg en del år i allmenningen før overtagelsen. Utover
dette har jeg hatt en indirekte tilknytning til allmenningen igjennom forrige generasjon på
gården. Her jeg var med på skogdager, jakt og fulgte diverse prosjekter for allmenningen
gjennom Brødrene Tingelstad.

Hva jeg kan bidra med inn i styret i Lunner Almenning:
Bidra til å opprettholde fokus på den tradisjonelle driften til allmenningen (skog, jakt,
utmarksbeite), i en periode med stort fokus på utbygging og eiendomsutvikling. Samtidig
bidra med kunnskap og forståelse fra den utførende parten innen bygg og anleggsprosjekter
inn mot allmenningens videre utbyggingsplaner. Innspill og kontroll spørsmål mot
datterselskapene i forhold til kontraheringstyper mot bygg og anleggsaktører, for å holde
følge med bransjen og gjennomføre kosteffektive prosjekter.

Hvilke tanker har jeg rundt den videre utviklingen av Lunner Almenning:
Allmenningen må opprettholde et fortsatt sterkt fokus på den tradisjonelle driften. Planene
som foreligger for videre eiendomsutvikling bør gjennomføres og realiseres. Men her er det
viktig at det settes klare mål for når allmenningen trapper ned og i noen prosjekter trekker
seg ut. Allmeningen har bevist eller ubevist blitt en stor aktør innen samfunnsutvikling i
Lunner kommune, gjennom eiendomsutviklingen på Harestua. Allmeningen bør være bevist
dette ansvaret. Derfor mener jeg allmenningen bør se på muligheter for å bidra til økt
utvikling i hele kommunen slik at utviklingen ikke blir konsentrert kun i deler av den.

Eventuell erfaring med organisasjonsarbeid:
Lunner grunneierlag 2018-dd



Presentasjon av kandidat – Valg Lunner Almenning 2020

Navn: Mikael Haakenstad
Alder: 38 år
Gnr: 38 Bnr: 7

Utdanning:
Er utdannet elektriker med teknisk fagskole.

Nåværende yrke – eventuelt i tillegg til gårdsdrift:
Er hel�dsbonde kombinert med salg av produkter fra egen produksjon.

Eventuelt tidligere arbeids- og yrkeserfaring:
Har erfaring fra bygge-bransjen innenfor elektrofaget.

Produksjon på gården:
Har allsidig og ak�v dri� på gården (Haakenstad 64.01). Produksjoner som gjør det mulig å utny�e
resursene som finnes i skog og på dyrket mark i nærområdet.

Mitt forhold til Lunner Almenning som bruksberettiget:
Almenningen er en vik�g resurs for de bruksberet�gede, som må forvaltes og tas hånd om på en god
måte. Bruksretten skal bidra positivt for jordbruket i Lunner, men almenningen skal også legge �l
re�e for andre interesser som jakt, fiske og frilu�sliv. Dette skal i varetas gjennom igjennom aktivt
skogbruk og investering innenfor utvikling i eller utenom bygda.

Hva jeg kan bidra med inn i styret i Lunner Almenning:
Gode holdninger som tar vare på verdiene og tradisjoner. Ideer som gir positiv effekt og
ringvirkninger for de bruksbere�gede. Prak�sk erfaring og langsik�g tankegang.

Hvilke tanker har jeg rundt den videre utviklingen av Lunner Almenning:
Drive Almenningen i takt med marked og utvikling innenfor skogbruk, eiendomsutvikling, jakt, fiske
og fri�d. På denne måten i vareta og forbedre almenningens verdier. Gjøre investeringer som vil
styrke Lunner Almenning for de bruksbere�gede i frem�dige generasjoner.

Eventuell erfaring med organisasjonsarbeid:
Har ingen erfaring fra organisasjonsarbeid, men er forberedt på en bra� læringskurve og liker
u�ordringer.



Presentasjon av kandidat – Valg Lunner Almenning 2020

Navn: Johan Haugseth
Alder: 38 år
Gnr: 49 Bnr: 2

Utdanning:
Sivilingeniør (Master i fysikk, matematikk og informatikk)

Nåværende yrke – eventuelt i tillegg til gårdsdrift:
Daglig leder for Siv.ing Haga og Haugseth AS

Eventuelt tidligere arbeids- og yrkeserfaring:
Arbeidet med prosjektering og prosjektledelse for VVS-anlegg og byggeprosjekter siden
2006.
Jeg er oppvokst på gård og har jobbet med praktisk gårdsarbeid hele livet.

Produksjon på gården:
Gras, sau og litt skog

Mitt forhold til Lunner Almenning som bruksberettiget:
Jeg er mye ute på jakt, fiske, skiturer og annet friluftsliv hele året. Tidligere har jeg hatt
beitedyr i Gran Almenning og vil ha egne dyr på utmarksbeite til sommeren.

Hva jeg kan bidra med inn i styret i Lunner Almenning:
Som jeger, fisker og hobbybonde har jeg god kontakt med ulike interessegrupper som bruker
almenningen. Dette mener jeg er nyttig for å kunne vurdere hvilke behov, interesser og
utfordringer som blir påvirket av videre drift og utvikling av Lunner Almenning.
Gjennom min daglige jobb er vant til å håndtere prosjekter med sterke økonomiske og
personlige interesser, samt ulike forskrifter og myndighetskrav som skal tilfredsstilles. Jeg er
derfor vant til å måtte vurdere konsekvenser av ulike valg. Samtidig er jeg vant til å måtte ta
beslutninger for å holde prosesser gående.
Denne erfaringen mener jeg kan være nyttig for videre drift og utvikling i Lunner Almenning.

Hvilke tanker har jeg rundt den videre utviklingen av Lunner Almenning:
Det er stor utvikling med utbygging av Harestua, hytteutbygging og lignende, som vil kunne
øke antallet som bruker eller blir berørt av aktiviteter i Lunner Almenning. Dette kan forventes
å gi brukere med endrede interesser og meninger om den tradisjonelle bruken av Lunner
Almenning.
Jeg mener det må være en bevissthet på å styre utviklingen slik at den i minst mulig grad gir
negativ innvirkning på tradisjonell skogsdrift, beiterett, jakt, fiske og friluftsliv i Lunner
Almenning.

Eventuell erfaring med organisasjonsarbeid:
Jeg har noen verv i mindre lokale foreninger og lag. Jeg er også involvert i noe styrearbeid
og organisasjonsarbeid gjennom jobb. Utover dette har jeg liten erfaring med
organisasjonsarbeid.



Presentasjon av kandidat – Valg Lunner Almenning 2020

Navn: Hilde Waaler
Alder: 60
Gnr: 101 Bnr: 1

Utdanning:
I hovedsak: Bachelor of Science in Public Relations and Journalism,
University of Wyoming, USA
Norsk Grunnfag, Universitetet i Oslo

Nåværende yrke – eventuelt i tillegg til gårdsdrift:
Bonde
Rådgiver Beredskap og Krisekommunikasjon

Eventuelt tidligere arbeids- og yrkeserfaring:
Bl.a.: Kommunikasjonsdirektør i offshoreselskapet Seadrill, Kommunikasjonssjef i Smedvig
Drilling, Kommunikasjonssjef Subsea 7, Prosjektleder og redaktør Fabritius Kommunikasjon
Redaktør ANSA-NYTT, Styreleder Lunner Grunneierlag, Styremedlem i Eitzen Maritime
Services, Stavanger Rederiforening, Stavanger Sjøfartsmuseum, Norsk Petroleumsforening
Meddommer Sandnes herredsrett/Jæren tingrett

Produksjon på gården:
Gras- og kornproduksjon
Skogdrift

Mitt forhold til Lunner Almenning som bruksberettiget:
Lunner Almenning er viktig del av forvaltningen av landbruk og skogdriften knyttet til gården
Skøien på Lunner. Undertegnede er 8. generasjon i direkte linje på gården, og Lunner
Almenning har alltid stått sentralt i tidligere generasjoners virke på gården. I tidligere tider var
beiterettigheter viktig for driften av gården, i senere år har skogforvaltning blitt en sentral del
av gårdens drift. Jakt og fiskerettigheter har alltid betydd mye for gårdens beboere. Og i de
siste årene har rekreasjon og fritid knyttet til Almenningens områder (ski og løype) blitt svært
viktig for livskvaliteten som bonde på gården.

Hva jeg kan bidra med inn i styret i Lunner Almenning:
Jeg er opptatt av norsk landbruk og skogdrift. Lunner Almenning har vært en sentral del av
utviklingen av bygda som tidligere generasjoner har møysommelig bygget opp og forvaltet på
en klok måte. Jeg tror Lunner Almenning har en viktig rolle å spille også i tiden fremover. Jeg
føler en stor ydmykhet i forhold den posisjonen Lunner Almenning har i kommunen, som
griper inn i mange menneskers liv og virke – hver eneste dag.
Mitt bidrag vil være å bringe tanker inn i hvordan Lunner Almenning skal forvalte sin posisjon
og sine verdier for de bruksberettigede i tiden fremover, med stor endringstakt i samfunnet,
nye krav og forventninger, nye bomønstre, klimafokus, digitalisering og automatisering. Hvor
går Lunner Almenning videre?
Jeg har erfaring fra andre bransjer og andre deler av norsk samfunnsliv og kan bidra med
min kunnskap om kommunikasjonssamfunnet og hvordan Lunner Almenning skal kunne
opprettholde tilliten fra både bruksberettigede, beboere og myndighetsaktører i utviklingen av
bygda videre. Jeg har mediekunnskap og samfunnskunnskap og gode kunnskaper også om



hvordan drive næringsvirksomhet i både mindre og større skala. Jeg har et relativt stort
kontaktnett og er allerede knyttet til deler av Lunner Almennings virke gjennom rollen som
Styreleder i Lunner Grunneierlag.

Hvilke tanker har jeg rundt den videre utviklingen av Lunner Almenning:
Lunner Almenning står på en måte ved et slags tidsskille. Samfunnet er i stor og rask
utvikling. Flere spørsmål er derfor relevant å stille i utviklingen av Lunner Almenning videre.
Norsk landbruk – og skogdrift er under press fra en rekke hold. Skal Lunner være en skog og
landbrukskommune også i fremtiden eller er man sakte på vei til å bli en forstad til Oslo hvor
landbruksinteresser må vike for storsamfunnets krav om fortetting, samferdselsutbygging,
boligutbygging etc?
Hvordan skal Lunner Almenning bidra til å forvalte de bruksberettigas verdier på en best
mulig måte i denne utviklingen? Hva ønsker de bruksberettigede selv? Lunner Almenning er
selv en betydelig næringsaktør med forvaltning av store grunnverdier og kommersielle
verdier. Lunner Almenning må finne sin rolle som fortsatt viktig samfunnsaktør både for de
bruksberettigede og i samspill med bygdas innbyggere og lokale og regionale myndigheter.
Og gjøre de klokeste valgene også i fremtiden for å sikre god verdiforvaltning.

Eventuell erfaring med organisasjonsarbeid:
Jeg har lang erfaring med organisasjonsarbeid. Jeg har de siste 40 årene sittet i ledelsen av
en rekke organisasjoner, inklusive prosjektorganisasjoner, fra de store med mange ti-talls
medlemmer til de mindre som for eksempel Kalvsjø Vel her på Lunner. En av de største
organisasjonene jeg har vært med i er ANSA, som er utenlandsstudentenes
interesseorganisasjon, med flere tusen medlemmer. Jeg har også hatt mange styreverv som
beskrevet over.


