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I 2019 fusjonerte fire vekstbedrifter i Verran, Steinkjer, Inderøy og
Snåsa

Nye VIDU i Malm
offisielt åpnet

Ordfører Anne Berit Lein åpnet VIDUs nye lokaler på Tjuin i Malm med ei øks.
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VIDU tilbyr varierte og
meningsfylte
arbeidsoppgaver for
mennesker med ulike behov
for arbeidstilpasning og
arbeidspraksis

Onsdag ble VIDUs nye bygg i Malm åpnet av
ordfører Anne Berit Lein. Det gjorde hun på
utradisjonelt vis – med ei øks.
– Dette er en stor dag for oss i VIDU, og spesielt
for dem som jobber i Malm. Jeg vil rette en stor
takk til dere som jobber her, til styret, eierne, NAV,
samarbeidspartnere og kunder, sa konstituert
leder i VIDU, Anne Kathrine Oxaal da hun onsdag
formiddag ønsket velkommen til åpningen i Malm.

Leder i VIDU: Anne Kathrine Oxaal er konstituert
daglig leder i VIDU. De har avdelinger både i
Malm, Steinkjer, Inderøy og Snåsa. – Dette er en
stor dag for oss i VIDU, sa Oxaal. FOTO: TRINE
BINDE BRATBERG

Det var i mai VIDU kjøpte nye lokaler på Tjuin i
Malm. De to siste årene har de vært lokalisert
ere steder.
VIDU tilbyr varierte og meningsfylte
arbeidsoppgaver for mennesker med ulike behov
for arbeidstilpassing og arbeidspraksis. De har
avdelinger i Malm, Steinkjer, Inderøy og Snåsa.
VIDU AS er et datterselskap av Inn-Trøndelag
Vekst, som eies av Steinkjer, Inderøy og Snåsa
kommune. I tillegg er Guldbergaunet camping en
del av morselskapet.

Leder i Malm: Det er Ketil Witbro som er leder
ved VIDU Malm. De tilbyr alt fra distribusjon av
varer, vasking, ulike transportoppdrag til
vedproduksjon. Og mye mer. FOTO: TRINE BINDE
BRATBERG

Det var ordfører Anne Berit Lein hadde æren av å
stå for den of sielle åpningen – denne gang med
ei øks!
– Jeg ble glad da jeg så at det var ei øks jeg skulle
bruke. Nå håper jeg at jeg treffer, sa Lein, som
kappet av den ettede tråden, laget av restegarn,
på første forsøk.
– Nå er dere lokalisert sentralt i Malm – på et
område jeg har blitt glad i. Tjuin industriområde
er snart oppfylt, og det er veldig bra, sa
ordføreren.
VIDU arbeider målbevisst med å sette mennesker
inn i attraktive roller med arbeidsoppgaver
lokalsamfunnet har bruk for. Oppgaver som er
meningsfylte og verdsatt. Eksempler på
arbeidsoppgaver som utføres i Malm er:
gjenvinning av avfall, vaskeri, distribusjon og
vedlikehold av hjelpemidler, ytteoppdrag,
snørydding, strøing, vedproduksjon m.m.
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Her forteller Willy Gangstad, som er
arbeidsleder ved VIDU Steinkjer, om noe av det
ansatte i VIDU Malm gjør. De vedlikeholder
blant annet hjelpemidler for
Hjelpemiddelsentralen. FOTO: TRINE BINDE
BRATBERG

VIDUs nye lokaler i Malm ligger på
industriområdet Tjuin. De kjøpte den store
bygningen i mai i år. De ansatte har gjort en
stor innsats for å få det innflyttingsklart. FOTO:
TRINE BINDE BRATBERG

