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Statsministeren kommer til Geiteryggen under MSG-åpning
SKIEN: Statsminister
Erna Solberg kommer
på besøk når MSG
Production lanserer
verdens første automatiske av-isnings- og
vaskehall for fly på
Geiteryggen førstkommende lørdag.
Erik EdvardsEn

erik.edvardsen@ta.no
975 89 452

Og det er ikke bare statsministeren som er invitert av prominente gjester. Også Dr. Bernard
Reichert, avdelingsdirektør i
forvaltningsbyrået for små- og
mellomstore bedrifter i EU vil
være til stede, samt 150 inviterte gjester, deriblant representanter fra land som er interessert i å anskaffe liknende maskin. Publikum kan også møte
opp for å få med seg en demonstrasjon av den automatiske
flyvasken.

Fikk ideen i 2009
– I tillegg til reduserte utslipp
av kjemikalier, vil den autonome løsningen øke flysikkerhe-

ten og spare flyindustrien for
store kostnader. Den gigantiske
hallen, som enklest beskrives
som en «bilvaskemaskin for
fly», vil kunne revolusjonere
måten fly vaskes og av-ises på.
Denne norske løsningen vil
dermed være et bidrag til at flyindustrien i verden reduserer
sitt miljø-fotavtrykk, skriver
selskapet MSG Production AS i
en pressemelding sendt ut
mandag ettermiddag.
Med bakgrunn fra salg og installasjon av bilvaskmaskiner
fikk gründer Svein Gunnar Mæland ideen til «vaskemaskinen»
som skal revolusjonere flyindustrien tilbake i 2009. Først i
2014 startet byggingen av en
demomodell. Siden har det gått
rasende fort og de er nå 14 ansatte i bedriften. Det virkelige
kicket kom med rundt 2,5 millioner euro i støtte fra EU i fjor.

eU-midler
– I 2016 fikk MSG Production en
enorm tillitserklæring fra EUprogrammet Horizon 2020 da
selskapet scoret høyest av
samtlige søknader i kategorien
for miljø og transportinnovasjoner. MSG ble tildelt Seal of
Excellence, og fikk 25 millioner

milePÆl: Da 737-maskinen som brukes som demonstrasjonsfly landet på Geiteryggen tilbake i januar
var det en viktig milepæl for MSG Production.
kroner i støtte, den største tildelingen en norsk SME-bedrift
har mottatt fra programmet noensinne, melder selskapet.
Nå er det altså duket for høytidelig åpning på Geiteryggen,

og klokken 15.00 vil ordfører
Hedda Foss Five og statsminister Erna Solberg besørge den offisielle åpningen.
– Det har tatt cirka 1,5 år fra
første spadetak ble tatt på den

nedlagte flyplassen på Geiteryggen til denne store innovasjonen er klar til å vises fram for
verden. Velkommen til å delta,
rapporterer arrangøren før åpningen lørdag.
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