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Oscarsborg i pepperkakeversjon

epost: redaksjon@amta.no

Nyheter

En pappa fra Dyrløkkeåsen har i førjulstiden
svingt seg med kjevla sammen med barna, og slikt
blir det pepperkakehus av. Eller rettere sagt pepperkakeborg.
Pepperkakepappaen har militær utdanning, noe
som kan forklare at nettopp festningsverket i Oslofjorden ble valgt som ”motiv”.

i Amta

Stjålet bil ble
funnet i Drøbak
Mandag fikk politiet melding
om en mulig stjålet bil som
var satt igjen langs Osloveien
i Drøbak.
Etter politiets sjekk viste
det seg at denne bilen ble
meldt stjålet i Oslo tidlig
samme dag.
Bilen ble undersøkt av politiet som også har sikret diverse spor, blant annet DNA.
Bilen ble hentet av Viking
og bilens eier ble varslet.

Båtinnbrudd i
Drøbak båthavn
I løpet av helgen har noen
brutt seg inn i en båt som ligger i båthavna i Drøbak. Det
er uvisst hva som er stjålet
fra båten og når innbruddet
skal ha skjedd.

Olaf Grinrød i Elektroidé ( midten)har sørget for å utdanne TO nye elektrikere. Thomas Slette (t.v) og Fredriks Johansen.

Kjører du på
slitte dekk?
Kjører du med slitte dekk
kan politiet gi deg kjøreforbud. Det fikk nemlig en 18åring fra Nesodden erfare i
helgen. Han ble stoppet av
politiet på nesoddveiene og
anmeldt for å ha kjørt med
slitte dekk. 18-åringen fikk
kjøreforbud på bilen inntil
dekkene ble skiftet.

Norberg ble SVs
tredjenominerte
Nesodding og SV-politiker
Inger Johanne Norberg er
nominert på tredjeplass på
fylkestingslista til Akershus
SV for 2011 til 2015. Det ble
vedtatt under partiets nominasjonsmøte. Nesoddordfører Christian Hintze Holm er
neste lokale representant,
på tolvte plass på lista. De
to neste lokale representantene er frogningene Brit
Østby Fredriksen (15. plass)
og Hanne Dølheim (25.
plass).

Flest frogninger i
styrevervregister
Kun 15 nesoddpolitikere
har registrert seg i styrevervregisteret per dags dato.
Registeret er det KS som administrerer, og det skal være
et verktøy for å skape åpenhet rundt roller og styreverv
til folkevalgte og ansatte i
kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Registreringen er frivillig.
I Frogn er oppslutningen
langt høyere. Der har hele
52 personer registrert
seg.
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Lærlinger i støtet
Lærlinger er i støtet for
Elektroide i Frogn. I bedriftens korte levetid
har de «oppdratt» 14
lærlinger.
– Jo, jeg synes det er spennende
med lærlinger, sier administrende direktør i Elektroide, Olaf
Grinrød. – Fem stykker av disse
jobber for oss i dag.

To nye lærlinger
Og nå er to nye lærlinger oppdratt til å kunne styre pluss og
minus på egen hånd. Uten å få for
mange støt.
– Det har vært skikkelig gøy,
sier Thomas Slette (22) fra Fagerstrand, og drøbaksgutten Fredrik
Johansen (20.) Begge er ferdig
med læretiden, og har avlagt fagprøven med gode resultater. Nå
står de foran noen år som ansatt.
Og for å lære enda mer.
– Olaf har vært en god læremester, sier gutta.

Samarbeid med skolen
Mens noe av tiden går til skolearbeid, cirka åtte uker per skoleår,
går resten av tiden på praktisk arbeid ute i felten. Her er de sammen med dyktige elektrikere fra
Elektroide.
– Vi har ikke de store næringsoppdragene hvor jobben for lærlinger lett kan bli sterotype og
like. Vi har små jobber som krever allsidighet, og dette er lærlingene med på.
– Det kan vi bekrefte,sier de to
ferske lærlingene. ¿ Arbeidsoppgavene er har vært veldig forskjellige, og vi snakker med kamerater som stort sett trekker kabler og stripser. Vi gjør ulike ting
hele tiden.
– Jo da, noen karameller er det
blitt, sier de smilende.

Ordfører Thore Vestby gikk ut
og møtte demonstrantene, som
var ledet av Ragnar Dahl, leder i
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Dahl hadde invitert alle med

De er ikke i tvil om hva som er utfordring nummer en. Det er å
jobbe i gamle hus. Her er det mye
rart å ta tak i, både når det gjelder jordfeil og gammelt ledningsnett. Og hvor det ikke alltid
er like lett å legge opp nye kurser
og nye anlegg.
– Men det er gøy. Å få utfordringer er jo tingen. Det er det vi
lærer av.

Godt for alle

– Vi vil egentlig gjerne beholde
dem vi lærer opp, men skjønner
at noen ønsker å prøve seg andre
steder. Fredrik blir værende hos
oss, mens Thomas stikker til Ski,
sier Olaf.

– Jeg ser det som positivt for bedriften å ta inn lærlinger, sier
Olaf Grinrød.
Siden 1998 har han være medeier i det vesle elektrofirmaet i
Drøbak, som for tiden har 12 an-

nedsatt funksjonsevne, pårørende og kommunalt ansatte, til
demonstrasjonen, samt pressen,
naturligvis.
Hovedkravene er at antallet
ansatte ved omsorgsboligene
ikke må reduseres, at det ikke må
reduseres på omsorgslønna og at
bevilgningene til universell utforming i kommunale bygninger må økes.

satte. De har vært flere, men justerer kursen etter aktiviteten i
markedet.
– VI får inn unge mennesker
som gir oss voksne inspirasjon. I
mange tilfeller kan vi skru sammen egne ansatte slik vi ønsker,
dem. Og som blir godt kjent med
firmaet, og lokalmiljøet. Noe vi
ser på som en fordel.

Gamle hus

Vil beholde

Møtte demonstranter
I forbindelse med sluttbehandlingen av neste års kommunebudsjett var det demonstrasjon
utenfor Frogn rådhus mandag.

– Hva er utfordringen med lærlinger?
– Det er å få de til å forstå når
en jobb er ferdig. Noen synes de
er litt fort ferdig med jobben.
Gutta avviser påstanden om at
det er farlig å være elektriker.
– Det gjelder å være nøye. Det
er stikkordet.

God etterspørsel
Verken Thomas eller Fredrik har
har vært redde for å stå uten
jobb etter at de har avlagt fagbrevet.
– Det er god etterspørsel etter
elektrikere, og jeg var ganske
ung da jeg bestemte meg for hva
jeg ville bli, sier Fredrik.
Nå ser begge fram til faste jobber hvor de i større grad kan spisse kunnskapen. For å kunne starte opp sin egen bedrift må de
imidlertid både ha mer arbeidstrening og mer utdannelse. Men
det er de forberedt på.
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