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bt.no/okonomi: Her ﬁnner du de aller
siste næringslivsnyhetene

for Mattilsynet

Nokia-ras
på børsen
Aksjemarkedet har ingen
tro på samarbeidet mellom Nokia og Microsoft.
Nokia-aksjen stupte over
14 prosent og barberte
vekk verdier for aksjonærene på over 20 milliarder kroner.
GUNHILD M. HAUGNES
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som måtte sendes fra Sotra den lange veien til Ølen for slakting. Dermed kan disse dyra aldri ende opp som kortreist mat.

teevne

Mange penger og mye svette

være service- og løsningsorientert og komme med veiledning,
sier Bakkebø.
Han understreker at Mattilsynet selvfølgelig må være der og
løse oppgavene sine. – Men de
må ikke skremme vettet av småentreprenørene med paragrafjungelen sin, sier Bakkebø.

De seks sauebøndene bak Strilalam har investert tre millioner kroner og 2500 dugnadstimer i nytt produksjonsanlegg
på Algrøy.
– Foreløpig har vi heller ikke tatt
ut et rødt øre i lønn for det vi har
produsert av kjøtt, men på sikt
håper vi at dette skal bli en til-

leggsinntekt og kanskje noen
faste arbeidsplasser på heltid,
sier daglig leder, Evelyn Sommer.
Etter at Nortura la ned slakteriet i Granvin, bestemte de seks
sauebøndene seg for å teste ut
mulighetene for egen kjøttproduksjon og ﬁkk de første årene
låne kjøkkenet på Sotra vidaregåande skule.

I mai 2009 startet de byggingen av eget anlegg, som etter
enorm egeninnsats sto klart
høsten samme år. I fjor slaktet
Mobilslakt 1214 lam som Strilalam laget pinnekjøtt, lammelår,
sadel, koteletter og fenalår av.
Salget dette første året havnet på
rundt en million kroner.
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Både Nokia-sjefen Stephen
Elop og Microsoft-sjefen Steve Ballmer stilte opp i London i går for å selge avtalen
de to selskapene har inngått om et strategisk samarbeid. De slår seg sammen i
et forsøk på å stå sterkere i
konkurransen med Apples
Iphone og andre utfordrere
i markedet for mobiltelefoner.
Dette er noen av elementene i samarbeidet:
Windows Phone (operativsystem) blir Nokias
primære smarttelefonplattform. Nokia skal hjelpe
Microsoft med videreutvikling.
Tett samarbeid om utvikling og markedsføring av
mobile løsninger.
Microsofts
søkemotor
Bing og annonsesystem
AdSense blir tatt i bruk i
nokiatelefoner.
– Dette samarbeidet ville
vært utenkelig for få måneder siden. Partnerskapet er
født fordi begge selskaper
frykter å bli marginalisert
av Apple og Google – og det
understreker alvoret for
Nokia, sier analytiker Geoff
Blaber i det britiske analyseselskapet CCS Insight til
nyhetsbyrået Reuters.
Nokia taper markedsandeler og er bekymret over at
Apples Iphone og telefoner
basert på Googles operativsystem Android på rekordtid har overtatt hegemoniet innen smarttelefoner.
HTC, Samsung og Motorola
er blant dem som bruker
Android.
Den nye Nokia-sjefen
Stephen Elop gjorde det
klart at det kommer bemanningsreduksjoner og kostnadskutt både i Finland og i
Nokias selskaper i utlandet.

