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Boligprisene steg med 0,8 prosent nominelt 
forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner 
var prisene uendret. Boligprisene er nå 2,2 
prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmar-
kedet fortsetter også i april. Så langt i år har det 
vært mange boliger til salgs over det meste av 
landet. Samtidig er også mange boligkjøpere i 
markedet. Dette skaper et høyt aktivitetsnivå, 
ifølge Eiendom Norge.

Boligprisene 
moderat oppNÆRINGSLIV

E-post: desken@moss-avis.no
Les mer på moss-avis.no

Først ble hun sagt 
opp. Så gikk hun til 
sak – og vant mot sin 
tidligere arbeidsgiver 
Markedsmateriell i 
Moss. Nå har Heidi 
Hoen (55) kjøpt kon-
kursboet etter nett-
opp Markedsmateriell 
som nylig bukket 
under med gjeld til 
oppover ørene.
JON GRAN 
jon.gran@moss-avis.no

– Ja, nå er det som var igjen av 
verdier i Markedsmateriell AS 
mitt, sier Heidi Hoen fornøyd. 

I utgangspunktet hadde hun 
pant i maskiner og lagervarer i 
Markedsmateriell, et pant hun 
hadde fått tinglyst på bakgrunn 
av oppsigelsessaken hun vant 
mot Markedsmateriell, og hvor 
selskapet i �or ble dømt til å be-
tale henne i alt 1,3 millioner 
kroner. 

– Slik sett var jeg en kreditor i 
denne konkursen. Uansett 
kjennes det veldig godt å kjøpe 
dette boet slik jeg nå har gjort, 
sier Heidi Hoen som etter brud-
det med Markedsmateriell star-

tet sitt konkurrerende selskap, 
Brectus.

Nå får hun ikke bare revansj 
på sin tidligere arbeidsgiver. I 
konkursboet etter Markedsma-
teriell var det også viktig pro-
duksjonsutstyr og varer som 
kan gå rett inn hos Brectus.

"
Og så er det ikke 
til å legge skjul på 
at det blir lettere 

for oss med en konkurrent 
mindre
HEIDI HOEN
Eier selskapet Brectus

– Det rare er at jeg for kort tid si-
den sa ja til et tilbud fra gårdei-
er om å leie nabolokalet til 
Brectus her på Årvollskogen. 
Med oppkjøpet av konkursboet 
i Markedsmateriell har vi plut-
selig god plass til å ta imot alt 
det vi har kjøpt, sier Heidi 
Hoen.

Lettelse
Hun er lettet over at ting er blitt 
som de er. 

– Det er klart det er en lettel-
se. Nå kan vi ha fokus på oss 
selv og den jobben vi skal gjøre. 
Og så er det ikke til å legge skjul 
på at det blir lettere for oss med 
en konkurrent mindre. Den 

markedsposisjonen vi har 
skapt oss, kan vi nå styrke yt-
terligere, sier Heidi Hoen.

Det ferske selskapet som i 
�or klarte en omsetning på 3,5 
millioner kroner, er nå i ferd 
med virkelig å komme seg opp 
og stå.

– Jeg har et mål om å greie en 
omsetning på én million kroner 
i måneden. Det ligger vi an til å 
klare, sier Heidi Hoen som leder 
et selskap med åtte ansatte på 

Årvollskogen.

Satser også i utlandet
Det er imidlertid ikke bare i 
Norge hvor Brectus henter inn-
tekter. Tidligere i år etablerte 
selskapet avdelinger i Polen, 
Sverige og Danmark.

– Markedene i særlig Sverige 
og Danmark er store. Vi snakker 
om et potensial som er to-tre 
ganger så stort som i Norge. 
Også Polen kan være et bra 

salgsmarked for oss i tillegg til 
den produksjonen vi har der 
nede, sier Heidi Hoen.

Det er som totalleverandør 
av reklamemateriell med fokus 
på beach�agg, �agg, bannere, 
oppblåsbare produkter, messe- 
og pro�lløsninger at Brectus vil 
ta sin jafs av reklamemarkedet. 
Bedriften produserer og leverer 
utstyr til så vel privatpersoner 
og bedrifter som til foreninger, 
butikker, organisasjoner, 

Kjøpte opp konkursboet e�er Markedsmateriell

Heidi (55) sikter mot én million i måneden

FULL FART: Det er full fart i produksjonslokalene til Brectus på Årvollskogen om dagen hvor en gjeng 
polske arbeidere er i sving. 

Det totale salget for 
Domino's i Norge svekket seg 
i første kvartal, noe som er 
under hva selskapet ventet 
seg, skriver e24.no. Nettste-
det skriver at den amerikan-
ske pizzagiganten gjennom 
sin kvartalsrapport nå varsler 
tiltak for å få det norske 
markedet dit de ønsker det. 
Domino's har 55 utsalgsste-
der etter at de i 2017 kjøpte 
konkurrenten Dolly Dimple's.

Domino's 
varsler tiltak 
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I 1. kvartal ble det åpnet 1 333 konkurser noe som 
er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med 
1. kvartal i �or, melder SSB. 

Østfold lå helt i landstoppen med 22 �ere 
konkurser i 1. kvartal.

Samlet sett kom 27 prosent av konkursene 
innen innenfor varehandel og reparasjon av mot-
orvogner. Nest etter det var det �est konkurser i 
bygg og anlegg. Her var andelen 25 prosent.

Stadig flere 
konkurser

Kjøpte opp konkursboet e�er Markedsmateriell

Heidi (55) sikter mot én million i måneden

FORNØYD: Eier og sjef for reklameselskapet Brectus, Heidi Hoen, er fornøyd etter at hun denne uka kjøpte opp konkursboet etter sin forrige 
arbeidsgiver Markedsmateriell AS. – Nå kan vi fokusere på egen drift. Det er en lettelse, sier hun.  BEGGE FOTO: JON GRAN

sportsklubber og arenaer over 
hele landet. Alt handler om å 

nne de rette løsningene for 
messer, arrangementer, events 
og bedriftspro
lering.

Kundene er alt fra privatper-
soner og bedrifter til forenin-
ger, organisasjoner og sports-
klubber med behov for mar-
kedsføring og pro
lering.

Stor konkurs
Konkursen i Markedsmateriell 
betegner bostyrer Dag Olav Rii-
se som stor. Selskapet hadde i 
�or en omsetning på 19, 5 milli-
oner kroner, og på det meste 
sto 14 personer på lønningslis-
tene. Selskapet begjærte selv 
oppbud, og kom dermed en 
konkursbegjæring fra kemne-
ren i forkjøpet.

Selskapet var neddynget i 
gjeld. Da konkurs ble åpnet sist 
uke var selskapets verdier an-
slått til 
re millioner kroner, 
mens den samlede gjelden, 
ifølge selskapet selv, var på 7,8 
millioner kroner. Markedsma-
teriell hadde også 24 inkasso-
krav mot seg på til sammen 
over to millioner kroner. 

Første skiftesamling er 14. 
juni i Moss tingrett.


