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President Trond ønsket alle velkommen til kveldens møte som var avsatt til høre Nytt fra mitt yrke 
fra vårt mangeårige medlem Ove Ågedal. 
Trond refererte fra et brev fra Litauenkomiteen og deres tradisjonelle juletur. Han refererte også til 
møter som Omdømmekomiteen har hatt med ordfører og Sande Kommune angående Rotary-skilting 
på våre innfartsveier. 
Det var også et ønske om at vi skulle delta som bøssebærere ved årets innsamlingsaksjon den 21 okt. 
 

Ove Ågedal 

 
 

Her ser vi noen av medlemmene i en hyggelig samtale før foredraget til Ove. 
 

 



Så slipper Ove til med sitt foredrag og begynner først med å fortelle om seg selv. 
Ove har vært medlem i Sande Rotary siden 1986 og det kan sies at han er et av våre medlemmer som 
har lengst fartstid i klubben. Sande Rotary ligger hjertet hans nær da han har mange gode venner og 
minner fra den tiden han bodde i Sande. Det kan for øvrig nevnes at hans far Sigurd Ågedal var et 
mangeårig medlem helt frem til sin bortgang. 
For noen år siden flyttet Ove sammen med sin samboer Kate Anita til Ris i Oslo hvor de nå er etablert 
og funnet seg godt til rette. Fritiden tilbringes mye sammen med familie og venner og da gjerne på 
sin fjellhytte og ikke minst på sin rorbu i Lofoten. Som den frilufts mannen han er så er også Ove et 
aktivt medlem i Turistforeningen.  

 

 



Ove gikk så over til å fortelle om sin spennende jobb i Entra hvor han i dag er direktør for 
Prosjektutviklingen i selskapet.  

Ove har også tidligere vært innom selskaper som BlinkHus, Block Watne, Steni Norden og 
Veidekke eiendom før han begynte i Entra. 

 
 

Entra er et norsk børsnotert eiendomsselskap. Selskapet ble etablert 1. juli 2000 som Entra 
eiendom AS gjennom Stortingets vedtak om utskillelse av kontorbyggvirksomheten 
i Statsbygg. Entra har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. 

17. oktober 2014 solgte Nærings- og fiskeridepartementet seg ned i selskapet, og 
gjennom børsnotering gikk eierandelen ned fra 100 prosent til 49,6 prosent.  

I 2016 solgte staten seg ytterligere ned, til 33,4 prosent eierandel.  

Ved utgangen av andre kvartal 2018 forvaltet selskapet rundt 1,3 millioner kvadratmeter 
fordelt på 88 bygg, med en total markedsverdi på 44 milliarder kroner.  
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Som man kan se så er bevisstheten omkring miljø stort. Entra ønsker i dag å være blant de beste i 
verden på miljø og jobber derfor med fremtidsrettede strategiske tiltak. 

 

 
 
 
 

 
 
Vi retter en stor takk til Ove som hadde tatt turen til sin Rotary klubb i Sande for å fortelle om seg og 
sitt yrke. Han kunne også fortelle at han nå som snart 62 åring ønsket å trappe litt ned på sin 
yrkeskarriere og har nå ansatt ny leder av Prosjekt og Utviklingsavdelingen. Ove går da over i en 
Teamlederrolle og ønsker med det å kunne tilbringe mere tid sammen med familie og venner. 
 
Kaffekomiteen hadde som vanlig alt på stell, og takk for det. 
 


