Få et innblikk i livet til vaktmesterlederen vår, side 3

Vanskelig, men spennende quiz på siste side!

Siste utgave av gratisavisa Mitt Skaun for sommer!
I år har Skaun kommune vært så heldig å kunne ansette over femti ungdommer til sommerjobber
rundt om i kommunen. Over tretti av disse er ungdom i alderen 15-17 år som for det meste er i sin
første sommerjobb, og benytter tre uker til å lære om kommunen, innbyggerne, og ulike funksjoner
og tjenester som binder disse sammen. På servicekontoret har våre ferievikarer jobbet med
kommunikasjon, service og arkiv, og til og med fungert som en liten redaksjon! Hver fredag i tre uker
har vi nå utgitt gratisavisa Mitt Skaun, som gir et blikk på sommer i Skaun sett med ungdommens
øyne. Dette er siste utgave for i år, så kos deg med avisa!
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Sommer i Skaun – Sommerjobb for ungdommen
I løpet av sommeren skal over 30
ungdommer jobbe rundt om i kommunen
på forskjellige sektorer. De siste ukene har
det startet ferievikarer ved servicekontoret,
driftskontoret og på eldrehjemmet. De
fleste har allerede startet, og det kommer
noen til utover sommeren. Det var mange
søkere i år som tyder på at det er mange
som ønsker å få seg en jobb i ferien.
Kommunen har planer om å tilby slike
muligheter i fremtiden også. Aleksander
(16) ved driftskontoret sier “Det er greit å
ha muligheten for sommerarbeid for å tjene
litt penger som ungdom. Det er jo også mye sosialt og man jobber alltid sammen med noen så man blir
kjent med andre ungdom i kommunen også. Med mye fysisk arbeid og god opplæring får vi god erfaring
for fremtiden!”. Han har jobbet med å sette opp gjerdet på Grønneset, revet gapahuker og malt gjerde og
benker i Buvika. (Foto: Wikipedia)

Ukas Turtips - Vigda
I Buvika finner vi elva Vigda. Elva
renner ut i sjøen nede ved Buvik
barneskole og den strekker seg langt
oppover i retning Ånøya. Buvik IL har
tatt initiativ til å sette opp både benker
og gapahuker i tillegg til at de har fikset
en bred grusvei et stykke oppover. Det
er mulig å parkere ved Buvik
barneskole eller Buvikkrysset og man
kan velge selv hvor langt man ønsker å
gå. 2,5 km fra Ørabakken finner du en
gapahuk med trimkasse, dette er en flott
familietur, eller hvis man ønsker å gå
enda lenger kan man gå en rundtur på
10 km fra Buvik sentrum. Det er mulig
å bade noe steder langs elva og du kan finne mange gode fiskeplasser også. Mange av fiskeplassene er lett
tilgjengelig for alle og du kan kjøpe fiskekort på bensinstasjonen i Buvika. (Foto: Mie Eikli Meistad)

Intervju med Steinar Svorkland
Steinar Svorkland, ble 62 år gammel tirsdag 6. juli denne uka,
og kommer fra Jåren. Han er vaktmesterleder i kommunen og
har vært det siden 2014. Steinar har gått på skole i Skaun frem
til han begynte på yrkesskolen, det som i dag heter
videregående. Der tok han utdanning for å bli møbelsnekker.
Straks han var ferdig der fikk han seg jobb på Klett, derfra
gikk det bare en vei. Siden 1989 har han jobbet som
vaktmester rundt om i kommunen.
Hvordan er jobben din som vaktmesterleder?
I utgangspunktet er jeg leder for alle vaktmesterne i
kommunen. Vi er da 17 stykker fordelt på Børsa, Viggja,
Buvika og oppi Skaun. Siden jeg da er administrerende på en
måte så ringer jo alle hit om det skulle være noe de lurer på,
både fordi jeg har mange års erfaring med vaktmesterarbeid og
fordi jeg har bodd og vært så lenge i kommunen at jeg kjenner
mye folk som kan kontaktes om det skulle være behov for
noen spesialister eller lignende.
Det er mye ansvar og kan være ganske så travelt da altså?
Ja det er mye ansvar og oppi alt dette er jeg jo også vaktmester på rådhuset. Siden vinteren har det vært veldig
travelt. Vi fikk jo plutselig en vannskade, samtidig som vi planla og begynte med ombygging av noen rom og
deler av rådhuset. Vi skulle jo også sette inn et nytt brannvarslingssystem, så da måtte vi ha oppdaterte
plantegninger for hele bygge. Virkelig et styr, men det er slike oppgaver på jobben jeg trives mest med!
Hvordan er det da å få inn sommerungdom, med tanke på alt som har foregått siste tiden?
Det er mye hjelp å få der, men de skal administreres og styres de også. Har jo allerede 17 andre å ta vare på,
selv om det er sommertider. Ble jo dobbelt så mange på drift som planlagt også, og det kjennes jo på ansvaret
mitt, men jeg har gode medarbeidere som hjelper meg da. Jeg går jo ut i ferie nå på torsdag så da må
kollegaene ta over de siste ukene. Ungdommene har fått gjort et arbeid som lenge har blitt utsatt fordi vi har
hatt større saker å måtte prioritere, så det å få parkeringshuset malt, ryddet og ordnet opp på Grønneset og
slike oppgaver gjort nå er en liten lettelse på innsiden.
Til tross for alt ansvaret og det som kommer med å være administrator, trives du på jobben?
Ja jeg stortrives. Det har aldri vært tungt på arbeid, jeg elsker yrket! Har jo jobbet med relevant arbeid siden
jeg gikk ut av yrkesskolen, og har trivdes helt siden da. Aldri en kjedelig dag og det er alltid variert!
Hva skal du i sommer?
Har ikke planlagt noe ferie, men vi skal være med sønnen og familien ned til Lillehammer på Hunderfossen.
Ellers ikke noe spesielt. Har grillet mye så langt i sommer og mer skal det bli! Beste grillmaten er nok
kjøttmat med godt tilbehør. Hamburger og sånt er best! (Foto: Mie Eikli Meistad)

Fra Historiebøkene - Norgesmøllen i Buvika
I år er det omtrent 140 år siden mølla i Buvika ble ferdig bygd. Johannes Christian Piene var en
industrigründer og i 1875 var han på utkikk etter en egnet plass i Trøndelag der han kunne bygge en ny
mølle. Valget falt på Buvika etter at han hadde
seilt rundt i Trondheimsfjorden, og på slutten av
1870-tallet ble mølla ferdigstilt. Noen år senere
skjedde en hendelse som ikke kun er viktig for
kommunens historie, men også i den nasjonale
sammenhengen - Arbeidskonflikten ved Pienes
mølle.

Konflikten varte i hele 11 måneder; fra 26. mars
1913 til 27. februar 1914. Arbeiderne streiket
fordi de ønsket et tillegg på 4,60 kroner i uka,
kortere arbeidsuke fra 60 til 57 timer,
overtidsbetaling og 8 dager ferie. Grunnen til at
denne streiken er kjent er fordi dette er den eneste arbeidskonflikten i Norge som har endt med et dødsfall.
Natt til 21. September ble Marius Folstad, sekretær i fagforeningen, skutt av Alf Egset, en streikebryter. I
1933 ble det satt opp en minnestøtte ved Buvik kirke der han ligger begravet. Mølla het Pienes Mølle
frem til 1991, da overtok Statens Kornforretning og de byttet navnet til Norgesmøllene AS i 1994. (Foto:
Mie Eikli Meistad)

I kikkerten – Venn og Jåren/Råbygda
Vi skal denne uka reise opp i Skaun; til Venn og
Jåren/Råbygda. Her er det skole, barnehager, butikk og mer
til av alt man trenger for å oppholde seg på bygda. Med
vakker åker og eng så langt øyet kan se og utrolig mange
forskjellige turmuligheter er det ikke dumt å ta meg seg
familien lenger inn i kommunen. Her kan du trave rundt i
gammelskogene, besøke flere småvann, gå til Ølshøgda
eller sykle rundt Laugen. Ved Venn oppvekstsenter finner
du Skaun kirke som er en steinkirke fra 1180. Her står det
et alterfrontal som er ganske spesielt. Det er det eneste
alterfrontalet som er i sin opprinnelige plass i kirka, og i god behold, i hele Norge. På Jåren finner du
Tuva gård hvor de driver med hundespannkjøring, hesteridning og mange flere aktiviteter. Eggkleiva er
det største tettstedet “oppi Skaun” hvor det finnes en frisørsalong om du skulle trenge en ny sommerklipp.
Ta deg en tur! (Foto: Avisa ST)

Intervju med Erik Fenstad
Erik Fenstad er 52 år , bor i Buvika og er partileder for Skaun Høyre. Han kommer opprinnelig fra
Bærum, men gikk på høyskole i Trondheim og tok utdanning for sivilingeniør. Senere jobbet han for
Telenor i 15 år og nå jobber han som daglig leder i SV Entreprenør.
Kan du fortelle litt mer om din politiske karriere?
Jeg oppfattet Skaun da som en lite forutsigbar kommune. Det irriterte meg, en liten typisk politisk gnist.
Det var da spesielt innenfor utbygging av boligområder jeg følte med på. Når det var utbygging på gang
kom kommunen med nye tilleggskrav og slikt og da fikk
jeg et sterkt ønske om å gjøre det lettere for de som vil
bygge ut. I 2007 ble jeg invitert til et “pizza-møte” av
Skaun Høyre og siden jeg var på spor med Høyres
politikk møtte jeg opp. Etter en stund var jeg inne på
listen til kommunevalg og etter det gikk det i retning av
partileder for Høyre i Skaun kommune. Det var mest
tilfeldig at jeg endte opp i kommunestyret egentlig.
Dette med utbyggingssaken var jo også da grunnlaget for
at jeg stilte som ordførerkandidat i 2019. Jeg, som de
fleste andre politikerne, har jo høye tanker for mitt eget
parti og ønsker å formidle det partiet står for. Det å da gå
for ordfører tenkte jeg var riktig.
I partiprogrammet deres fokuserer dere mye på barn og
ungdom. Hva tenker dere da?
Vi ønsker jo å fokusere på de unge og den generasjonen.
Vi tror at hvis folket har gode kunnskaper og kjenner til sine rettigheter og hva de kan stå for så klarer de
å ta gode valg på egenhånd. Vi har troen på at folk skal være enda mer selvstendige.
Hva er tankene deres rundt et bedre kollektivtilbud og det å skape bedre veier, litt knyttet med det at
dere støtter skoleutbyggingen på Venn?
Vi prøver å finne gode budsjetter for asfalt og veibygging og få gode, trygge veier. Da må man jo tenke på
visse regler om slik utbygging og sånt så det er vel det mest problematiske med alt dette. Vi støtter
utbyggingen på Venn fordi vi ønsker at Venn skal bli et sentrum “oppi Skaun”, en kontaktsentral for
folket.
Hva skal du i sommer?
Ingen store planer, men jeg skal se siste delen av fotball-EM! Det er sikkert, har fulgt med hele veien.
Tror det blir Italia som går ut som Europamestere. Nå er vi på hytta, jeg og minstemann. Resten av
familien kommer til helga. Det ser vi fram til, fullt hus. Når det kommer til grilling foretrekker jeg
egentlig å lage mat på kjøkkenet. Er en enkel kar. (Foto: Avisa ST)

Quiz – Vanskelig utgave!
1. Hvilket land har nasjonaldag den 14.
Juli?
2. Hva heter den nye svenske
Netflix-serien som handler om prins
Wilhelm?
3. Hva heter udyret som skal drepe Tor
ved Ragnarok?
4. Hvem har skrevet fortellingen om
Catherine og Heathcliffs voldsomme
og udødelige kjærlighet, og hva heter
boken?
5. Hvilken øy er størst, Frøya eller Smøla, i areal?
6. Hva het den franske dronningen som ble fengslet under den franske revolusjonen i
1789 og senere sendt til giljotinene?
7. Hvem var statsminister i Norge da “Sputnik 1” ble skutt opp i bane rundt jorden, og i
ettertid fikk han kallenavnet Landsfaderen?
8. Hvem sa disse ordene; “Veni, Vidi, Vici!” og hva betyr det?
9. Hvilket år ble Afghanistan uavhengig fra Storbritannia?
10. Hva står bokstavene LHBT for?
11. Hvilket tilsetningsstoff i noen typer jordbærsyltetøy gjør det rødt?
12. Hva heter oljeplattformen som ligger utenfor Stavanger som veltet i 1980?
13. Hva heter Norges sydligste beliggende kommune?
14. Fullfør dette uttrykket: Som å hoppe etter [...].
15. Hvem har skrevet sangen “Vi Ere En Nasjon, Vi Med”?

