
I GANG: Antirust Sør er i gang med jobber. Her 
sprayer Ole Magnus Eiesland stoffet på en 
personbil. FOTO: LARS FROSLAND

NY BUSINESS: Antirust Sør er oppe og går. Fra 
venstre eier Martin Eftestøl, ansatt Ole Magnus 
Eiesland, ordfører Per Sverre Kvinlaug, ansatt 
Frank Johnny Eiesland, Liv Øyulvstad 
(Innovasjon Kvinesdal) og eier Torleiv Eftestøl. 
FOTO: LARS FROSLAND

Satser på antirust etter 
olje-nedtur
Med nedtur i oljemarkedet, satser Antirust Sør på en helt annen type olje.
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Kvinesdal-bedriften Lervik Sikkerhet gikk 
med i det store dragsuget i den 
pågående oljesvikten i Norge. Men i 
stedet for å henge med hodet, endret 
gründerne bak selskapet kurs, og gikk i 
gang med et nytt prosjekt.

De endret navn til Antirust Sør, og er nå 
i full sving med sitt nye prosjekt.

- Fortell om deres nye geskjeft:

- Vi bruker noe som heter fluid film til 
antirust på kjøretøy. Det fortrenger salt 
og vann. Jeg tenkte det er for godt til å 
være sant, men så testet jeg det 
grundig, og man kunne tydelig se 
resultatene. Det er enkelt og greit et 
fantastisk produkt. Fluid film består av 
oljen som er i saueull, forteller Torleiv 
Eftestøl til Agder.

Sammen med sønnen Martin går de nå 
«all inn» på antirust på forskjellige 
kjøretøy.

Verkstedet er like bak Esso på 
Øyesletta.

- Vi er nærme E39, og vi tenker for 
eksempel at føreren av større kjøretøy 
kan ta den pålagte døgnhvilen, mens vi 
jobber med bilen. Store kjøretøy blir nok 
den tyngste satsingen, men vi behandler 
også personbiler og maskiner innen 
landbruk, legger Torleiv til.

OPPSTART: - Vi er i oppstartfasen, men 
har begynt å ta imot kjøretøy. Så langt 



MILJØVENNLIG: Her viser Martin Eftestøl i detalj 
hvilken effekt antirustbehandlingen kan ha. De 
påpeker at behandlingen er miljøvennlig. FOTO: 
LARS FROSLAND

FOTO: LARS FROSLAND

har vi nådd ut gjennom sosiale medier, 
men ønsker fremover å nå enda flere, 
forklarer Martin Eftestøl.

Torleiv og Martin er eiere av selskapet, 
og har to ytterligere ansatte i bedriften.

- Er dere blitt «venner» med produktet?

- Vi har hatt kurs og prøvd oss frem, slik 
at vi kan tilby den totale pakken med et 
fantastisk produkt og folk som kan 
behandle det, svarer Martin.

De nevner at mobile enheter som salter, 
vil ha godt av dette produktet.

- Er dere i full gang med arbeidet?

- Vi har jobbet med utstyret i verkstedet 
noen uker, slik at vi er blitt skikkelig kjent 
med det, forteller de.

Produktet kjøper de fra USA, men ullen 
kommer fra Europa og Australia.

- Hvordan har responsen vært til nå?

- Den har vært bra. Vi har ikke gått 
kraftig ut med det ennå - det begynner 
nå, svarer Torleiv.

Det er flere verksteder som har fluid film-produktet, men Antirust Sør er blant de 
eneste i landet som behandler store kjøretøy.

STÅLTRO: - Er dere nervøse når dere nå satser i et nytt segment?

- Vi har skikkelig tro på dette. Vi gleder oss til å jobbe med det, og selv om man er 
spent, vil jeg ikke si vi er nervøse, svarer Martin.

Far og sønn Eftestøl har ståltro på produktet - og at det er et marked for dette i 
distriktet.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug er imponert over satsingen:

- Jeg må berømme dere. Omstillingen dere har gjort har vært kjempemoro å se. Dette 
er virkelig spennende. Gratulerer med nytt prosjekt og lykke til, uttaler Kvinlaug 
overfor Antirust Sør-gruppen.

Liv Øyulvstad i Innovasjon Kvinesdal bemerker hvor sterkt det er at de hev seg rundt 
og satset på noe nytt, i tøffe olje-tider.

- De går nå inn i et nytt marked - dette som en konsekvens av oljenedturen. Det har 
handlet om å hive seg rundt og se etter nye muligheter i stedet for å legge ned et 
firma, uttaler hun.



Nyheten finner du her:
http://avisenagder.no/nyheter/satser-pa-antirust-etter-olje-nedtur/19.46596


