Pressemelding
Drammen, 10. oktober 2007

Invitasjon til åpning av ”Søndag bilmarked” ‐ en ny virksomhet i Drammen
Den formelle åpningen blir gjort av

varaordfører i Drammen kommune, Freddy Hoffmann.
søndag 14. oktober kl. 13.30
i Grev Wedel parkeringshus, Nedre Storgate 23, Drammen.
”Søndag bilmarked” er et nytt og spennende konsept i Norge, et biltorg som møtested for
bilkjøpere og ‐selgere. ”Søndag bilmarked” står for fasiliteter, profesjonelle takstmenn og trygge
omgivelser for kjøp og salg av private bruktbiler. Slik omsetning foregår i Norge normalt ved
avisannonsering, via internett eller i bilbutikker. Det er også bilauksjoner i enkelte byer.
Biltorgvirksomhet der det etableres et fysisk møtested for kjøpere og selgere er unikt i Norge,
men er utprøvd i andre land som Nederland og Tyskland med stor suksess.
”Søndag bilmarked” benytter lokalene i Grev Wedel parkeringshus hver søndag frem til primo
desember for denne virksomheten. Åpningstid hver søndag er kl. 13.00 – 1600.
Norsk‐iranske Reza Hajbagheri Kahaki står bak tiltaket. Eiendomssenteret AS og Drammen
kommune har vært behjelpelige med hhv leieavtalen og å godkjenne bruksendring av lokalene.
Bilmarkedet er tilrettelagt av Norsk senter for flerkulturell verdiskaping. ”Dette er et godt
eksempel på at flere parter og en ivrig gründer kan etablere ny og spennende virksomhet i
Drammen. Bilmarkedet vil forhåpentligvis gi flere gode og varige arbeidsplasser”, sier
prosjektleder Zahra Moini fra Norsk Senter for Flerkulturell verdiskaping.
Senteret bistår gründere med innvandrerbakgrunn til å etablere bedrifter og dermed bidra til
verdiskaping i samfunnet. Senteret er initiert av Rådet for Drammensregionen og Arbeids‐ og
inkluderings‐departementet. 30 virksomheter står bak senteret; kommuner og andre offentlige
virksomheter, næringslivet og høyskoler. Leder for styringsgruppen er Drammens ordfører,
Tore Opdal Hansen. Se http://www.flerkulturell.no/ for mer info.
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