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Vibeke har åtte vikarer klare

Ordner vikarer til barnehagene
"

Vi skal ha kvali-
fiserte og kva-
litetssikrede 

ansatte
Vibeke lerdahl

sing hele veien. Slik får vi et 
faglig miljø, selv om våre folk 
bare er inne som vikarer, sier 
Vibeke Lerdahl.

Foreløpig har hun åtte med-
arbeidere i «stallen», men vil 
ansette flere hvis behovet tilsi-

er det. Alle de ansatte har måt-
tet fremvise politiattest og har 
undertegnet taushetserklæ-
ring, slik også fast ansatte i bar-
nehagene må. De er også forbe-
redt på at de må hive seg rundt 
og stille på kort varsel på mor-
genkvisten dersom oppdrage-
ne kommer.

slipper papirarbeid
– Vi har både barnehagelærere, 
barne- og ungdomsarbeidere 
og assistenter, forteller hun.

– Det er kanskje litt dyrere å 
benytte vikarbyrå enn å skaffe 

vikar selv. Til gjengjeld er det vi 
som står for arbeidsgiveravgift, 
forsikringer og så videre, slik at 
barnehagene slipper mye pa-
pirarbeid, sier Vibeke Lerdahl.

– Foreløpig har vi ikke hatt vi-
karer ute, men jeg vet av erfa-
ring at barnehagene holder litt 
igjen på vikarbudsjettene fram 
til høstferien, forteller hun.

gPs-Feil: Da feilen hadde forårsaket nok bry, ble dette skiltet 
satt opp for å vise vei til Oslofjord Convention Center.

Den nye veien til Oslo-
fjord Convention Center 
(OCC) er det ikke alle som 
får med seg på skiltene.
Linn HuynH MatHisen
linn.h.mathisen@tb.no
33 37 30 30

sTOkke: – Entreprenøren var 
så lei av at våre gjester kom 
inn på byggeplassen, sier faci-
lity operation manager Geir-
Inge Vedvik ved OCC på Brun-
stad i Stokke.

Veien til OCC ble omskiltet 
for over to år siden. Likevel 
kjører både privatpersoner og 
yrkessjåfører på gammel vane 
fortsatt, eller GPS. Begge deler 
bærer i vei inn Brunstadveien, 
som fører til anleggsplassen 
der det nå bygges hotell.

– Det er det samme hvor 
mye vi skilter. Vi har forsøkt å 
sette skilter både før, i og etter 
rundkjøringen, men likevel 
har folk tatt til høyre den gam-
le veien slik GPS-en sier, for-
klarer Vedvik.

Ville forhindre ulykker
Det er fortsatt mulig å komme 
seg til OCC via Brunstadveien 

for personbiler.
– Men av hensyn til naboer 

og anleggstrafikk har vi øn-
sket at de skal kjøre den nye 
veien. Det har vært litt kre-
vende når det har kommet 
trailere inn feil på anleggsom-
rådet. Det har hendt at noen 
av dem må rygge hele veien 
tilbake da deler av veien var 
sperret, forteller Vedvik. 

Han forteller at Kartverket 
har blitt kontaktet, men at det 
har vært en lang prosess å få 
endret GPS-programmet.

Arild Opstad er mannen 
som satte opp skiltet. Han for-
teller at semitrailere flere gan-
ger satte seg fast i Brunstad-
veien ved feilkjøring.

– Vi ringte inn og sa at vi set-
ter opp et skilt for å forhindre 
ulykker. Men folk kjører fort-
satt feil, forteller Opstad, som 
jobber for entreprenøren som 
bygger hotellet.

OCC trekker mye trafikk for-
di det her blant annet arrange-
res konferanser, kongresser, 
events, konserter, jubileer og 
sportsarrangementer gjen-
nom hele året.

gPs-blemme 
skaper problemer 

Norsk landbruk kan glede seg over 
en svært rik kornhøst og gode 
prognosene for frukt- og grønt. 

OslO: Tidlig vår, men spesielt den var-
me høsten, nevnes blant årsakene til 
årets gode avlinger. Ferske tall viser at 
Felleskjøpet har tatt imot over 
505.000.000 kilo korn. På samme tid i 
fjor var dette tallet i overkant av 
423.000.000 kilo.

– Det vil si at vi totalt sett har tatt imot 

cirka 20 prosent mer korn i år enn på 
samme tid i fjor, som også var et godt 
kornår, opplyser kommunikasjonsråd-
giver Cato Fagermoen.

De svært gode kornavlinger skyldes 
en blanding av en rekordvarm høst og 
mer effektiv tresking.

– Høstekapasiteten øker for hvert år 
som går og det er tresket svært store 
kornvolumer de siste ukene, opplyser 
Felleskjøpet i en pressemelding. Også 
for frukt og grønt er prognosene bra.

– Høsten har vært fantastisk, og prog-
nosene for grønnsaker som poteter, gul-
rot og løk er veldig bra. Både poteter og 
gulrøtter ligger an til et bedre år enn i 
fjor, og på høyde med 2014 som var et 
spesielt godt år, opplyser daglig leder 
Morten N. Andersen i Grøntprodusente-
nes samarbeidsråd (GPS).

– Året totalt sett ligger over et bruk-
bart år for frukt. Høsten har for eksem-
pel vært veldig fin for epler, som blir 
tunge og fine i varmen, sier frutlang-

ringsinspektør Bjørn Eidhammer i GPS.
– Sesongen startet også tidlig, med 

fint vær i mai og juni og god blomstring. 
Unntaket er plommehøsten, som ble 
rammet av mye regn, og dermed fikk en 
«middels minus» avling, legger Eidham-
mer til. Direktør Tore Furevik ved Bjerk-
nessentret i Bergen sier de gode avlinge-
ne bekrefter det klimamodellene fortel-
ler.

– Vi har allerede observert lengre 
vekstsesong i Norge, sier Furevik. nTb

den varme høsten gir gode avlinger


