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Lenvikordfører Geir-
Inge Sivertsen og Siri 
Lund skal være med og 
styre Profilgruppa.

HAMN I SENJA: Profilgrup-
pa gjennomførte årsgrup-
pemøte på Hamn i Senja den 
10. april.

Der ble det enstemmig 
valgt et styre, som får to nye 
fjes.

Lenvikordføreren erstat-
ter rådmann Margrethe 

Hagerupsen som styremed-
lem, mens Siri Lund kommer 
inn som ny i styret.
Slik blir det nye styret:
n Børre Lien, 2 år (2014-2015)
n Geir Wintervoll, 2 år (2014-
2015)
n Geir-Inge Sivertsen, 2 år 
(2014-2015)                       
n Jan Fredrik Jenssen, 2 år 
(2014-2015)
n Rita Karlsen, 1 år (2014)
n Finn Folke-Olsen, 1 år 
(2014)

n Siri Lund, 1 år (2014)
Profilgruppa er en tverr-

sektoriell sammenslutning 
av bedrifter og virksomheter 
innenfor nærings– og sam-
funnsliv i Midt-Troms.

Gruppa har eksistert i over 
20 år, og har i dag 55 med-
lemsbedrifter. Til sammen 
representerer disse bedrifte-
ne nærmere 5.000 ansatte og 
en omsetning på rundt åtte 
milliarder kroner.

Nye fjes i Profilgruppen BARDUFOSS: Norwegian 
beklager på det sterkeste at det 
ikke var mulig å oppnå enighet i 
meklingen med de kabinansatte.

Men foreløpig får streiken 
ingen konsekvenser for flytrafik-
ken, lover selskapet, skriver NTB.

Bakgrunnen er at kun én 
ansatt er tatt ut i streik.

– Vi beklager på det sterkeste 
overfor alle våre reisende den 
usikkerheten som er skapt. Vårt 
mål har hele tiden vært å unngå 
streik og vi har strukket oss langt 
for å komme Kabinforeningen i 
møte, sier administrerende direk-
tør Bjørn Kjos i Norwegian til NTB.

Norwegian-streik

PROFILGRUPPEN: Siri Lund 
blir nytt styremedlem.

Ingrid Evertsen fra 
Mefjordvær opp-
levde går på  
lyseste dagen noe 
som mange vil 
karakterisere som 
et utenkelig  
mareritt.

MEFJORDVÆR: Etter man-
ge timer foran datamaskinen 
hvor Evertsen jobbet med et 
tidskrevende prosjekt, gikk 
hun på loftet for å ta seg en 
lur.  Det var tidlig ettermid-
dag og hun ante som vanlig 
fred og ingen fare i den lille 
bygda på Senja. 

 Idet Evertsen dro avsted 
til drømmeland, åpnet 
ubudne gjester verandadø-
ra, spaserte inn og forsynte 
seg av familiens materielle- 
og personlige verdier.

- Dessverre hadde vi 
verandadøra ulåst, som van-
lig, forteller hun.   

Forsynte seg
Tyvene stjal med seg en 
splitter ny smarttelefon og 
datamaskinen til Evertsen.

– De rykket rett og slett 
bare ut kontaktene og forlot 
med uerstattelige verdisa-
ker, sier hun og legger til:

– Tenk alt det arbeidet jeg 
hadde på maskinen. 

I tillegg til å spasere inn 
i huset, tok de seg også like 
gjerne inn i bilen hvor de 
stjal en GPS. Til Evertsens 
forbauselse fant hun den 
igjen under en busk i hagen.

Naboer har ifølge Evertsen 
observert en mørk Volvo i 
det tidsrommet tyvene inn-
tok familiens eiendom.

– Det første vi gjorde etter 
hendelsen var å advare 
andre og oppfordre folk til å 
låse dørene, forteller hun. 

Ikke redd
Evertsen har i alle år trodd 
at Mefjordvær var et såpass 
trygt sted at en ikke behøvde 
låse dørene.

– Nå er det bare å låse, sier 

hun.
Evertsen er ikke redd, og 

hun er helt sikker på at tyve-
ne er utenfra lokalområdet. 

– Folk i Mefjordvær kjen-
ner oss. Når bilen står par-
kert utenfor vet man at vi er 

hjemme. I tillegg har vi to 
hunder som til vanlig bjeffer 
mye, men dessverre var de i 
Bøvær sammen med man-
nen min, forteller hun. 

Evertsen tenker at dette er 
veldig trist. 

– Det verste er at datamaski-
nen med alt arbeidet, bildene 
og uerstattelige ting nå er bor-
te. Vi er forbannet, sier hun. 

– Ikke et mysterium
Hvis Evertsen hadde kom-

met i kontakt med tyvene 
ville hun gjerne hatt data-
maskinen tilbake.

– Hvis vi får den tilbake, 
vil vi ikke anmelde forhol-
det, forteller hun. 

I så måte understreker 

Rundstjålet av frekke tyver

ROBBET: Mens Ingrid Evertsens mann, Alf Helge Abelsen og deres to hunder dro av sted til Bøvær i Berg kommune, tok hun seg en lur. I det hun lukka  øynene åpnet tyver verandadøra og forsynte seg av materielle- og per-
sonlige verdier.  – Jeg vil bare ha datamaskinen tilbake. Hvis vi får det vil vi ikke anmelde forholdet, forteller en sjokkert Evertsen. Hun har aldri i sitt liv   opplevd lignende i Mefjordvær.   Foto: Trude Mørkved
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Dagens ungdom 
jobber mindre enn 
foreldregenerasjo-
nen, mens nesten 
annenhver nord-
lending mener 
ungdom må ta 
større lederansvar 
i samfunnet.

FINNSNES: Helt sjef-prisen 
etterlyser nå arbeidssom 
ungdom i Troms som kan 
motbevise myten om late 
ungdommer.

På én uke har juryen som 
består av fem fjes, blant 
annet Simen Staalnacke, en 
av etablererne av Moods of 
Norway, mottatt 150 forslag 
til kandidater, men få av dis-
se kommer fra Troms.

Målet til juryen er å løfte 
frem ungdom som ønsker 
å bidra i arbeidslivet og ta 
lederansvar.

– Vi har mottatt mange 
gode nominasjoner men 
savner kandidater fra 
Troms, sier tidligere NHO-
president og juryleder i Helt 
sjef, Leif Frode Onarheim.

Vinneren kåres i Oslo i 
juni, der arbeids- og sosi-
alminister Robert Eriksson 
også deltar.

– Bare fem fra Troms
Nesten halvparten av de 
nominerte kandidatene 
kommer fra Østlandet og 
f lest er fra Oslo

Fra Troms er det kun 
nominert fem kandidater.

– Vi ønsker å øke interes-
sen for lederskap blant unge 
basert på norske verdier 
i hele landet. Derfor opp-
fordrer  vi folk i Troms til å 
nominere ungdom de kjen-
ner, sier Jan Olav Brekke, 
forbundsleder i Lederne.

I Helt sjef-juryen sitter 
tidligere NHO-president 
Leif Frode Onarheim, Para-
lympics-utøver Birgit Skar-
stein, motegründer Simen 
Staalnacke og Christina 
Nergaard i JobbUnder18.

Skeptiske i nord
Det er ifølge dem befolk-
ningen nord i landet som 
er mest skeptisk til dagens 
ungdom.

– 45 prosent mener ung-
dom i dag er latere enn før. 

Det er 6 prosent over lands-
gjennomsnittet og 8 prosent 
over Oslo, som er mest posi-
tive til dagens unge, fortel-
ler initiativtakerne bak Helt 
sjef som også tror ungdom er 
bedre enn sitt rykte.

I fjor mottok Helt sjef-
prisen 400 nominasjoner på 
arbeidssomme ledertalen-
ter. Da var åtte av disse var 
fra Troms. 

– Vår erfaring er at norsk 
ungdom jobber hardt, sier 
Margaret Brusletto, kom-
munikasjons- og personal-
direktør i McDonald’s

– Fokus på ungdom
Vinneren av Helt sjef får 
10.000 kroner, en egen 
ledercoach og en inspira-
sjonsreise.

- Fokuset er på «vanlig» 
ungdom. Man trenger ikke 
mastergrad, dress og slips 
for å vinne. Det holder å ha 
guts i magen og vise et ini-
tiativ, sier Christina Fraas, 
prosjektansvarlig i ung-
domsmagasinet Spirit. 

Christian A. Unosen
901 00 376
christian.unosen@folkebladet.no

Hvor er lederne?
SELFIE: Årets Helt Sjef-jury bestående av (F.v). juryleder Leif Frode Onarheim, Alf Inge Stiansen, Simen 
Staalnacke, Christina Nergaard og foran Birgit Skarstein.  Foto: Nils S. Wisløff

SYNNØVE GULOST
SYNNØVE FINDEN Ca. 900-1000 g,
ord. pris 93,90/kg

TORSKELOINS 4 PK
KLØVER 4 x 125, 59,80/kg, 
ord. pris 55,90/pk

KARBONADER 
GILDE 1,26 kg, 55,92/kg

For butikker og åpningstider se bunnpris.no
Gjelder t.o.m. 11. mai og kun private husholdninger. Forbehold om prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer.

49 90
pr. kg 29 90

KARBONADER

69 90
pr. pk pr. kgpr. kgpr. kg10 00

NYPOTET
ISRAEL/KYPROS

SJOKOLADEPLATER
FREIA 190/200 g, fra 100,00/kg,
ord. pris fra 31,90/stk

SJOKOLADEPLATER

1,26 kg

hun at det ikke er et vel-
dig vanskelig mysterium 
å løse.

– Vi har folk og naboer 
som har sett forskjellig, 
og i løpet av dagen vil vi 
motta mer informasjon 

som kan lede til tyvene, 
forteller hun. 

Familien har rappor-
tert forholdet til politiet.

Christian A. Unosen


