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Fant hussopp i
Emigrantkyrkja

RADØY: Hussopp har inntatt

Emigrantkyrkja på Sletta. Bjelkelaget i våpenhuset er vått, råttent og angrepet av ekte hussopp. – Skrekken er at skadene
fortsetter inn i kirken, sier Edvard
Knudsen fra ISS Soppsanering til
Strilen. Det er foreløpig uvisst
hvor mye det vil koste å utbedre
skadene. Soppangrepet har nå
ført til at dagens «Vill vest»-temakveld i kirken er avlyst.

Frykter tørke
på arbeidskraft
NORDFJORD: Administrasjonen
i Nordfjord-kommunene roper
varsku om tørke på kvalifisert
arbeidskraft. – Det er nesten slik
at jeg ikke tør å se inn i fremtiden fordi det er så mange arbeidstakere i kommunen som i
løpet av få år med stor sannsynlighet går av med pensjon, sier
Vågsøy-rådmann Svanhild Mosevoll. Overfor Fjordenes Tidende gjør hun det klart at det er
bortimot umulig å få tak i ingeniørkompetanse til kommunen.

Jentene tør ikke
dusje på Osterøy
OSTERØY: Guttene kan se rett

inn når jentene skifter og dusjer
i garderobene i Osterøyhallen.
Det fører til at mange jenter ikke
tør å dusje etter gymtimene. –
Veldig mange velger å gå svette
på skolen etterpå, sier tiendeklassing Hannah Solberg til Bygdanytt. Tidligere FAU-leder Rune
Heradstveit mener arkitekten
må ha bommet grovt. Det er
innsyn i garderobene fra korridorer og helt åpent inn til dusjene fra garderoben.

Valgte øldrikking
FØRDE: Da mannen ikke kom til

kiropraktortime og konen heller
ikke fikk fatt i han på mobilen,
ringte hun politiet. Han ble funnet og det viste seg at han
hadde brukt dagen på å drikke
øl. Da politiet fant 55-åringen,
hadde han en promille på 1,59.
Bak seg hadde han en kjøretur
på syv mil. Turen førte til 21 dagers fengsel og tap av førerkort
i 21 måneder, skriver Sogn Avis.

GRENSELØS: Kjøpmann Rune Johnsen (til v.) har ingen aldersgrense for ansettelser, derfor får Einar Espeland bli – flere år etter AFP-alder.

Seniorer
«ruler»
på Meny
– Spanderer jeg litt ekstra
tid på dem, får de gjort
mange oppgaver en ung
student aldri ville hatt
tid til.

Kjøpmann Rune Johnsen gir
Einar Espeland (68) en hånd i å
sette på plass et lysstoffrør i en
av kjølediskene.

Favoritt i kassen

– Jeg gikk av med AFP da jeg var
63, men fikk fortsette å komme
SIRI VIKØREN
og jobbe litt innimellom som
EIRIK BREKKE (foto)
vikar, sier Espeland.
siv.vikoren@bt.no
Han jobbet i dagligvarehandeKjøpmann Rune Johnsen er i len i mer enn 20 år, og kjenner
dag nominert til prisen «Årets mange av kundene godt. Det
seniorinitiativ», som deles ut er en ressurs som Johnsen vet
i Oslo. Han velger heller å bli i å utnytte. For to år siden gjenBlodig bilkrangel
butikken i Fyllingsansatte han nemdalen.
lig Einar Espeland
HØYANGER: Festen i MC-lokala
utvikla seg til å bli valdeleg etter
– For meg er dette
i butikken i Fylein bil-diskusjon. Fornærma sa
helt naturlig. Å tillingsdalen. I dag
at bilen til tiltalte var «gamal og
rettelegge for at
går Einar rundt
ubrukeleg». Då vart tiltalte så
alle kan bidra med
og priser varer i
irritert at han langa ut eit slag
det de kan, er bare
butikken, og fikser
med knytta neve slik at fornærgod butikk, sier
småting på veien.
ma gjekk i bakken. Her vart han
Johnsen.
For noen år siden
ANNA HAUGLAND (72),
sparka i hovudet eller overkropKjøpmannen på
MENY OASEN dukket det opp et
pen. Fjordane tingrett har
Oasen har flere
potensielt hinder
dømd mannen i 20-åra til
ansatte som har passert pen- for både dette og utkjøringsjobfengsel i seks månader, skriv
sjonsalder.
ben han gjør på torsdager: Einar
Sogn Avis.
– Se her, jeg skal hjelpe deg.
brakk det ene beinet.
– Jeg foreslo at han kunne
prøve seg litt i kassen, der han
STORE DELER AV BERGEN
DYKKERKURS kunne få sitte. Det hadde han
ikke gjort før, og å skulle få oppLIGGER UNDER VANN.
læring i noe sånt i den alderen
BLI MED OSS FOR Å SE!
er noe som sitter ganske langt
+ BØKER OG SERTIFIKAT
inne for enkelte, sier Johnsen.
Men Einar begynte å betjene
EPOST: nemo@nemo.no
en kasse, og etter hvert kunne
TLF: 56 11 47 00
Gravdalsveien 262
Johnsen se at en strøm av faste
5165 Laksevåg
kunder dreide mot den kassen

Jeg blir
bare yngre av å
jobbe med alle
ungdommene

490,-

JOBBER SAMMEN: (Fra v.) Natalia Tchepygova Talaian (39), Anna Haugland (72) og
Alis Sivertsen (69) jobber sammen for å gi kundene alle råd de trenger.

fakta
❚ aldersgrense
■ Aldersgrensen i Norge er 70 år.
■ Grensen ble innført i 1972 som
et vern mot at eldre arbeidstakere skulle kunne fortsette
i jobben frem til fylte 70 år.
■ Samme år ble folketrygdlovens
grense for alderspensjon flyttet
ned til 67 år.
■ Arbeidsdepartementet har
fastslått overfor LO og NHO at
bedriftssatte aldersgrenser på
67 år ikke er i strid med reglene
om aldersdiskriminering.
■ Derfor praktiserer de fleste
bedrifter en aldersgrense
på 67 år.

– selv om det var lengre kø der
enn i de andre.
– Det er denne omstillingsviljen og humøret som gjør at disse
kan jobbe så lenge som de kan,
sier butikksjefen.

Mentorvirksomhet
– Jeg blir bare yngre av å jobbe
sammen med alle disse ungdommene, sier Anna Haugland (72).
Etter 31 år i butikken, har
Anna trappet ned til 80 prosent stilling. Sammen med Alis
Sivertsen (69) og Natalia Tchepygova Talaian (39) styrer hun
kjøttdisken denne dagen.
Johnsen sier at de eldre ansatte i butikken fungerer som en
slags mentor for de yngre medarbeiderne.
– De har livserfaring til å
kunne fortelle kundene hvordan de tilbereder for eksempel sosekjøtt, og kan samtidig
lære opp de yngre ansatte, sier
butikksjefen.
Det er ikke bare kompetanse
og livserfaring som gjør at kjøpmannen vil ha de eldre «mentorene» til butikken. Han mener
butikkjobben holder seniorene
i aktivitet, og gir dem noe å se
frem til.
– Eldre har mye mer tid å ta
av. Mange er alene, og ville ikke
hatt mye å gjøre om dagene,
hadde de ikke hatt en jobb å gå
til, sier Johnsen.

