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Kvinne råkjørte på sparkesykkel – fikk 5000 kr i bot
Tidligere i sommer ble en Fredrikstadkvinne stanset etter at hun kjørte
elektrisk sparkesykkel i 42 kilometer i
timen i en oppoverbakke. Turen
kostet 5.000 kroner.
– Vi har fått flere henvendelser fra
publikum om farlige situasjoner og
sparkesykler som åpenbart går for
fort. Vi kommer til å reagere med
anmeldelser når vi kommer over slike

situasjoner, sier Ola Nøkleby Evensen
i Utrykningspolitiet. Ifølge Statens
vegvesen er maks tillatt hastighet på
et slikt kjøretøy 20 kilometer i timen. I
tillegg skal det ikke veie mer enn 70
kilo, ikke være bredere enn 85
centimeter eller lenger enn 120 cm.
Kjøretøyet er da å regne som en
sykkel, og kan fritt benytte gang- og
sykkelvei.

HETT MARKED: Sommerens hete båtmarked ser bare ut til å fortsette utover høsten. Helt spesielt, innrømmer eier av Båtformidling AS i Moss, Lars Huse. 



FOTO: Jon Gran

Lars (38) har solgt bruktbåter for 12 nillioner

– Skulle tro vi var i mai
Så langt i september har han
En koronapandemi
solgt 11 båter, og med en snittsom i sommer fikk
pris på 200.000 kroner blir det
nordmenn til å tilbrin- fort penger av det. I fjor formidge ferien innenlands, let selskapet kjøp og salg av
over 60 brukte båter, som i
sendte salgstallene
regnskapet ga en omsetning på
for bruktbåtforretnin- 10,7 millioner kroner. Så langt i
gen Båtformidling AS år ligger salget på nær 70 båter,
og selskapet har passert 12 mili Moss, rett til værs.
lioner kroner i omsetning.
Fortsatt går båtsalget
Bonanza-tider
så det suser.

Jon Gran

jon.gran@moss-avis.no

– Det er egentlig helt merkelig.
Etterspørselen etter bruktbåt er
fortsatt så stor at man skulle tro
vi befant oss i mai, og ikke i september, sier innehaver og daglig leder av Båtformidling AS,
Lars Huse.

– Etterspørselen etter bruktbåter i 2020 har vært langt over
normalen. Markedet har jo til
tider vært helt spinnvilt. Vi var
jo som de fleste andre bransjer
veldig spente på hvordan markedet skulle reagere på nedstengingen av Norge i mars,
men så har det jo gått over all
forventning, sier Lars Huse.

Markedet har jo
til tider vært helt
spinnvilt

"
lars huse
Båtselger

Allerede ved påsketider eksploderte båtmarkedet. – Så kom
mai og juni, hvor det var rene
bonanza-tilstander, helt Texas
egentlig. Mange av båtene vi
fikk inn ble solgt svært raskt –
omtrent i det øyeblikk vi la annonsen ut på Finn. I flere tilfeller gikk det kun fem-ti minutter
fra annonsen var publisert, til
båten faktisk var solgt til en
kjøper per telefon – og det usett
for annonsert pris, sier Huse og
forteller at prisene på det heteste i sommer var opp 15–20
prosent mot 2019.

I en stor hall i det tidligere
Helly Hansen-bygget på Solgaard skog har forretningen
holdt hus siden oppstarten i
2018. Hit kommer båtene inn,
blir gjennomgått og shinet opp.
Dette skjer i samarbeid med
verkstedvirksomheten Marinepartner AS, som holder til vegg i
vegg. I all hovedsak er det motorbåter av nyere dato – fra 15 fot
og oppover – som selges. Prisene ligger stort sett fra 100.000
til 500.000 kroner.
– En typisk kjøper hos oss kan
være en familie på fire, med
barn i skolealder. Men vi har
også solgt flere båter til pensjonister på 75 år. Noen av kundene våre har hatt båt i 50 år,
mens andre seiler av gårde på
egen kjøl for første gang, sier
Lars Huse – Oslo-kar som nå bor

i Son, og som har holdt på med
båt- og bilsalg siden han var 22.

Oppgjør på dagen
– Vi kjøper båter fra privatpersoner – med oppgjør og henting
på dagen, og selger de videre
etter en grundig gjennomgang.
Selger fritas fra alt av reklamasjonsansvar. Dyrere båter over
500.00 kroner selger vi vanligvis i kommisjon, sier Lars Huse
og legger til at folk fra hele landet står på kundelistene.
– Kommer 2021 til å bli like
bra?
– Vi har veldig tro på markedet nå fremover. De som kjøper
båt nå i høst, gjør det jo med
tanke på bruk neste år, så vi håper og tror at interessen for båtkjøp skal holde seg godt også
for 2021,

