
TIDENS KRAV I FREDAG 24. MARS 2017
=

NYHETER• 3

Torsdag klokka 07.00 kunne Kåre
Espvik (bildet) ønske kundene
velkommen tilbake til Rema 1000
Løkkemyra.

- Vi fikk beskjed fra skadedyrfir
maet torsdag klokka 05.00 om at
de ikke hadde funnet spor etter
mulige skadedyr. sier Espvik.

Det var tirsdag ettermiddag
butikken stengte etter at det var
mistanke om skadedyr inne i
lokalene. Skadedyrekspertene

startet straks arbeidet.
- Når det er mistanke om

skadedyr, har vi ikke annet å gjøre
enn å stenge. Nå har vi gått
gjennom alle varer både i butikken
og på lageret, og vi fant ikke spor
etter skadedyr. sier Espvik.

- Hva sier kundene?
- De synes vi har håndtert dette

på en profesjonell måte. Heldigvis
slapp vi å holde stengt lenge, sier
Espvik.

En alvorlig hendelse på norsk
sokkel i 2014 forårsaket ifølge
Stavanger Aftenblad ødeleggel
serforén milliard kroner. Ansatte
fikk beskjed om å holde tett.

Ifølge avisen jobbet flerbruks
fartøyet «Boa Sub C» på oppdrag
for Statoil i oktober2014 da en
alvorlig hendelse inntraff.
Episoden ble ikke kjent for norske
myndigheter før ijanuar 2017.
«Boa Sub C» jobbet under vann

med rørlegging og røsket med seg
og skadet bunnrammen til
undervannsinstallasjonen på
Smørbukk-feltet. Totalkostna
dene for ødeleggelsene skal ha
værttil rundtén milliard kroner.

— Vi ble bedt om ikke å snakke
om hendelsen. Prosjektledelsen
på båten var veldig tydelig på at
dette ikke skulle komme ut. sier
én av om lag 100 personer som
var til stede. NTB

Oppvekstnett Nordmøre skal bidra til økt bolyst

Målet er meningsfylte liv

Over hundre delta
kere fra hele Nord
møre på samling i
Oppvekstnett Nord
møre.

OPPVEKST

TOR HELGE SOLLI
tor.helge.solli@tk.no 90787650

Onsdag og torsdag har
oppvekstledere, hoved
tihitsvalgte, ordførere,

politiske utvalgsledere, råd-
menn, foreldre og elever fra ti
nordmørskommuner deltatt på
samling i Oppvekstnett Nord
møre på Surnadal kulturhus.

- Dette er i forbindelse med
det store felles utvildingsarbei
det på Nordmøre for opp
vekstsektoren - Den gode opp
veksteier 2040 - region Nord
møre. Dette er en regional sam
ling med utgangspunkt i de
kommunale prosessene som
har foregått det siste halvåret,
sier leder i nettverket, Astrid
Mogstad Høivik, som er kom
munalsjef for oppvekst i Sur
nadal kommune.

Vj Omenstund
skal omgi
velsene våre

legge merke til oss og
Sj: Se til Nordmøre!
A.M.HØIVIK
Leder i nettverket

Nettverk Nordmøre består
av alle administrative barneha
ge - og skoleeiere på Nordmø
re, som sammen med lederne
for PPT har som mål å dra nytte
av hverandres erfaringer og stå
sammen om de utfordringene
som krever større kraft og in
terkommunalt samarbeid.

Masse spennende
- Det skjer masse spennende
på Nordmøre. Hovedmålet
med prosjektet er at barn og
unge skal leve meningsfylte liv,
og at enda flere vil bo i regio
nen vår. Om en stund skal om
givelsene våre legge merke til
oss og si: Se til Nordmøre!, sier
Høivik.

Oppvekstnett Nordmøre-
Den gode oppveksteier 2040-
er inne i sitt andre prosjektår,
og samlingen i Surnadal er den
tredje treningsleiren der aktø

rene samles for å snakke
sammen, dele erfaringer og
suksesshistorier.

En av essensene for framti
das oppvekstmiljøer er enda
mer fokus på det mellommen
neskelige; mellom barn og
voksne, den mentale helse til
barn/unge og kort fortalt ar
beid for at alle skal bli sett, føle
mestring og ha det bra i tilvæ
relsen.

- Målet er best mulig barne
hager, skoler og PPT i kommu
nene, sier Høvik.

Tar det videre
Fram til nå har dette vært et
forprosjekt, men det er stor
iver etter å lede arbeidet inn i
et hovedprosjekt. Dette skal
det nå arbeides med, blant an
net gjennom søknader om
støtte fra Fylkesmannen, on
enteringer i kommunestyrer og
regionråd.

Neste treningssamling er
lagt til oktober, dersom pro
sjektet dras videre.

- Men ut ifra tilbakemeldin
gene her idag, kan det høres ut
til at det er interesse for å ta
dette videre, sier Mogstad Høi
vik.

DELTOK:
Danske Jørn
Skovsgaard
fra det danske
undervisnings
ministeriet
deltok.

3O/ kjelismarkiser
MARKISER PERSIENNER SCREEN INTERIØR

pa bestselgere! til 24.03.

GRTIS b/tiIbud: 815 00 570 - kjellsmarkiser.no

[

Rema 1000 åpent igjen Fikk munnkurv i2014

SAMLING: Christina A. Gregersen, utviklingsveileder/sekretærog Astrid Mogstad Høivik. leder Nettverk
Nordmøre åpnet siste dag av den tredje treningslei ren i Oppvekstnett Nordmøre.
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