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SOMMERSPØRSMÅL

HVER DAG I SOMMER

Giske bør kanskje
skifte karrierevei
SJEFEN PÅ
GRAND: Hotelldirektør Fredrikke
Næss på Grand
Hotel Oslo synes
kanskje Trond
Giske bør tenke
om han skulle
skifte karrierevei.


Fredrikke Næss er direktør på Grand Hotel Oslo og avduket Fearless
Girl i vår. Hun mener Trond Giske bør vurdere noe annet enn politikk.
OLIVER ORSKAUG
oliver.orskaug@finansavisen.no

Er det en bok du helt
sikkert skal lese i
sommer?
Ja, jeg har spart Macbeth til i
sommer og gleder meg til å lese
den.
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Hvorfor er Erna
stjerna?
Erna er samlende, fattet
og holder seg til saken. Hun viser
også styrke og utholdenhet.

2

Bør Trond Giske komme tilbake i Ap-toppen, og i så fall når?
Kanskje han bør skifte karrierevei?

3

Hva synes du om Oslobyrådets kamp mot
biltrafikk i sentrum?
Jeg tenker den er litt ensidig. Det er
ikke gjennomtenkte løsninger. Det
er bra med reduksjon av gjennomkjøring, men det er et næringsliv
som er avhengig av biltransport.

4

Bør elbilfordelene
avskaffes?
Nei, hvorfor det? Det er en
fantastisk utvikling på bilfronten!

5

Det snakkes om elfly.
Ville du turt å fly batteridrevet rutefly?
Tja, kanskje ikke jomfruturen,
men etter grundig testflyvninger.

6

7

Bryr du deg om de
høye norske matvareprisene?

Ja, det trist at mat–Norge domineres
og styres av to–tre store selskaper.
Alle må bruke sin forbrukermakt.
Vi ligger milevis bak Danmark hva
gjelder økologisk mattilbud for eksempel. Det er stort sett dyrt og lite
bredde i tilbudet i Norge.
Hva er din favorittrestaurant?
Alex Sushi og Le Benjamin i Oslo.

8

Savner du Norge i
Fotball-VM?
Nei, jeg er overhodet ikke
interessert i fotball.
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Foto: Iván Kverme

MINI-CV
Navn: Fredrikke Næss (48).
Bosted: Oslo.
Stilling: Adm. direktør på Grand Hotel
Oslo.
Utdannelse: Bedriftsøkonom ved BI
og har tatt ledelsesprogram innenfor
hotellfag ved Cornell University i USA.

Hvilken hvitvin vil
du servere venner i
sommer?
Jeg serverer stort sett champagne.
På grunn av strenge serveringsbevillingsregler har jeg ikke lov til å
trekke frem enkeltmerker.

10

