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•

●●Hittegods-lager. Trønderne mister stadig mer av tingene sine på flyplassen.

Høysesong for hittegods

VERDAL

Avholdt
rånekontroll
Natt til fredag avholdt politiet i
Verdal en rånekontroll, etter at
det den siste tiden har kommet
mange klager på veldig mye støy.
Kontrollen fant sted fra klokken
23.30 til 01.30.
En person ble anmeldt for
støy.
– Dette var en 18 år gammel
bilfører, han var villig til å vedta
forelegget, sier operasjonsleder
Lars Letnes hos politiet i NordTrøndelag.
I tillegg ga politiet fire personer muntlige advarsler.
– Disse blir loggført og dersom
de aktuelle personene blir tatt for
samme forhold en gang til, så vil
de bli anmeldt. Dette var personer i alderen 18 år og til slutten av
20-årene av begge kjønn, sier
Letnes.
Han forteller at de har hatt
flere slike kontroller før, og lover
flere kontroller framover også.
– Det er veldig mange klager
på støy i helgene, særlig gjelder
meldingene høg musikk i biler i
området Verdal sentrum, sier Letnes.

LEKA

Død person
identifisert
Hittegods: Paraplyer og barnevogner er blant gjenstandene som ofte blir funnet eller levert inn til servicekontoret til Avinor. Mindre vanlig er skisko (foran) midt på sommeren. Rita Nilsen (bildet)
forteller at det også kom inn en engangsgrill til kontoret nylig, fra en mann som ikke fikk den med på tur til Frankrike.

servicemedarbeideren
også
nevne et gebiss, samt en utpakket
48 tommers flatskjerm-tv.
– Denne ble levert inn til oss av
en ung jente, som sto med ledningen til tv-apparatet i hånden.
Grunnen var at hun ikke fikk den
med seg på flyet som vanlig kollibagasje, og ville hente den tilbake fra oss senere, sier Nilsen.

hentes stadig færre ut gjenstandene fra skranken i ankomsthallen.
– Vi har mange datamaskiner
og nettbrett som aldri blir hentet,
og noen sier over telefonen at de
heller kjøper seg nye maskiner
enn å komme og hente dem på flyplassen. Det virker som om folk
generelt har mer ting, og mer råd
til å miste dem, sier Nilsen, som
forteller at hun også har ringt opp
reisende uvitende om at de har
mistet sin egen lommebok.
– Jeg vil anslå at om lag 20
prosent av det som kommer inn
til oss, om ikke mindre, blir hentet ut igjen av eierne, sier hun.

Mister mer – henter mindre

Mer storforlangende

Siden Nilsen startet i jobben ved
hittegodset på Værnes i 2007 kan
hun fortelle om en sterk vekst i
antall gjenglemte gjenstander på
flyplassen. Hvilke gjenstander
det dreier seg om, avhenger ofte
av årstiden man er inne i.
– På høsten får vi inn mange
paraplyer og jakker. Vinteren gir
mest luer, votter og skjerf, mens
det på våren og sommeren ofte
glemmes igjen solbriller. Noen
ting får vi likevel inn året rundt,
som for eksempel bøker, belter og
toalettsaker, sier hun.
Av mer kostbare gjenstander
forteller Nilsen om en stadig
økning av gjenglemte datamaskiner, nettbrett, minnekort og
mobiltelefoner, og sier servicesenteret ofte kan få inn to-tre
datamaskiner hver eneste dag.
Men selv om flypassasjerene
mister stadig mer av bagasjen sin,

En annen trend som kan være
frustrerende for de hittegodsansatte, er ifølge Nilsen at reisende
med årene også ser ut til å bli mer
storforlangende. Hun forteller at
kontoret ofte kan få telefoner fra
reisende med glemt bagasje, med
beskjed om å sende gjenstandene
til dem med første fly tilgjengelig.
– Dette var noe en kunne gjøre
før i tiden, men ikke nå lenger.
Det også mange som blir frustrert
når vi gir dem beskjed om at det
må ordnes med betaling og lignende, for at vi skal kunne sende
tingene deres i posten. Det er flere
som er mer storforlangende i dag,
og tror at vi skal ordne alt for
dem. Samtidig blir vi jo veldig
glad når folk får tilbake tingene
sine. Det er jo det vi ønsker med
denne jobben, sier Nilsen.

STJØRDAL

Gulvmatter, barnevogner og en intim
koffert fra Amsterdam. Dette glemmer
reisende igjen på Værnes flyplass.
Juli måned er høysesong for reiselystne nordtrøndere, og folk
strømmer inn dørene på Trondheim lufthavn Værnes i søken
etter nye ferieopplevelser. Men
selv om de reisende finner plass
i flysetene sine i tide, er det ikke
alltid at bagasjen følger med i lasterommet. Det er det få som vet
bedre enn servicemedarbeider i
Avinor, Rita Nilsen.
– Vi får inn rundt 20–30 gjenstander hver dag som er glemt
igjen på flyplassen, men hva det er
folk glemmer kan variere veldig,
sier Nilsen fra Avinor sitt servicesenter i flyplassens ankomsthall.

Koffert fra Amsterdam
På spørsmål om hva den rareste
gjenstanden som har funnet veien
til hittegodset på Værnes er, kommer Nilsen raskt fram til en spesielt innholdsrik koffert for noen
år tilbake. Bagasjelappen viste at
forsendelsen kom fra den liberale
havnebyen Amsterdam.
– Den var fylt opp av diverse
«artikler», for å si det på den måten,
med både parykker og pakker som
kunne ha kommet rett fra Kondomeriet. Så da er det kanskje ikke så
rart at den aldri ble hentet, sier
Nilsen foran lagerhyllene og ler.
Av andre spesielle funn på
Trøndelags hovedflyplass kan

Kim Goksøyr Strande
kim.strande@t-a.no / Tlf. 98 25 21 80

Kostbare eiendeler: Stadig flere glemmer igjen dyr elektronikk på flyplassen.
Dette er noen av gjenstandene på hittegodset som ennå ikke er gjort rede for.

Personen som ble funnet død i
vannet utenfor Gutvik torsdag
kveld er identifisert som den savnede Gunnar Akseth fra Sømna.
Den avdøde ble oppdaget av
forbipasserende, og fraktet i land
av lokalbefolkningen.
Politiet og redningsskøyta tok
hånd om den døde, og personen
ble fredag obdusert.
Én person var savnet i området, og politiet koblet raskt likfunnet opp mot denne personen.
Fungerende lensmann Jan
Solbakk i Brønnøysund bekreftet
mannens identitet overfor Namdalsavisa fredag.

●●Lederlønninger. Ledere i Nord-Trøndelag opplever stadig lønnsvekst.

Lederne tjener stadig mer
Nordtrønderske
lederes lønningsposer blir stadig
større. Jon Uthus i
NHO Trøndelag
tror likevel trenden
er i ferd med å snu.
Det er fagorganisasjonen Lederne
som står bak den årlige rapporten
kalt Norsk ledelsesbarometer,
som i år er utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Rapporten gir en årlig oversikt over norske lederes lønninger, og viser at
nordtrønderske ledere i gjennomsnitt tjente 637.800 kroner i 2015.
Dette er en økning på om lag
75.000 kroner sammenlignet med
året før, og putter Nord-Trøndelag
på niendeplass på listen over
gjennomsnittslønninger i de norske fylkene.
– Lønningene er størst i fylker med mange arbeidsplasser i
olje-, gass- og rederinæringen.
Dette gjør at for eksempel Rogaland, Hordaland og Oslo ofte ligger på topp. Nederst ligger
gjerne fylkene Oppland og Hedmark, sier kommunikasjonsleder i Lederne, Sverre Simen
Hov til Trønder-Avisa. Han forteller at fylkenes plassering på
listen stort sett holder seg jevnt
fra år til år.

– I ferd med å snu
Seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Jon Uthus, tror likevel
lønnstrenden for de nordtrønderske lederne er i ferd med å
snu.
– Tallene baserer seg på
næringssituasjonen i fylket i
2015, og jeg vil tro at en del av
disse tallene representerer sysselsettingen i olje- og gassnæringen. Her vet vi at det har
vært en vesentlig nedbeman-

Tror trenden snur: Jon Uthus, seniorrådgiver i NHO Trøndelag, tror nedbemanningen i olje- og gassnæringen i
fylket vil snu trenden med økende lederlønninger. Bildet er tatt ved en annen anledning.
ning i 2016, sier Uthus til Trønder-Avisa.
Da NHO la fram sitt økonomibarometer fra andre kvartal
i 2016, som blant annet ser på
markedssituasjonen og markedsutsiktene i fylket, viste analysen gode tall for Trøndelag,
grunnet blant annet lav arbeidsledighet og økt byggeaktivitet.
Også eksporten fra Trøndelag
var tilnærmet uendret fra foregående år. Tallene viste likevel
at arbeidsmarkedet er stramt –
og dermed begrensende for
bedriftenes utviklingspotensial.
– Grunnet nedbemanningene
i olje- og gassnæringen tror jeg
derfor gjennomsnittslønnen til

lederne allerede er på vei ned,
sier Uthus.
På landsbasis er det olje-,
gass- og rederibransjen som har
de høyeste lederlønningene,
etterfulgt av IKT og media.
Bransjene innen vekst og attføring, samt barnehageledelse er
nederst på listen. Tallene fra
Norsk Ledelsesbarometer viser
også at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsatt er
store i Nord-Trøndelag. Mens
mannlige ledere i gjennomsnitt
tjener 699.000 kroner i året, tjener kvinnene 514.700 kroner.
Kim Goksøyr Strande

Fakta
Gjennomsnittslønn for
nordtrønderske ledere:
●● 2016: 637.800 kroner.
●● 2015: 563.300 kroner.
●● 2014: 559.000 kroner.
●● 2013: 492.000 kroner.
●● 2012: 495.000 kroner.
●● 2011: 508.000 kroner.


Kilde: Norsk Ledelsesbarometer

kim.strande@t-a.no / Tlf. 98 25 21 80
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Varmepumpe som aircondition

En varmepumpe kan også brukes som
aircondition. Det er en myte at det
koster mye å kjøle ned huset nettopp
med en varmepumpe. Dette stemmer
derimot ikke. Det er mye mindre forskjell
på temperaturen vi ønsker og den som
faktisk finnes om sommeren. Å kjøle
ned et rom innendørs fra for eksempel
27 grader, som det er ute, til 20 grader
krever mindre energi enn å varme opp.

Storfunn av solbriller: Samtlige av de åpne skuffene inneholder nylig gjenglemte solbriller på flyplassen. Belter og klokker havner også i disse skapene.

Det er fordi varmepumpen henter
varmen fra inneluften når den skal
kjøle ned og flytter den til utedelen av
pumpen. Strømforbruket på en slik
nedkjølings-prosess krever like lite
strømforbruk som en liten panelovn en
dag sent på høsten. En varmepumpe har
også fordelen med at den lager lite støy
og den passer både til hus og hytter.

Ferdig montert

Mitsubishi Kirigamine
Hara 6,6

• Mitsubishi FH 35 varmepumpe har en rekke
unike funksjoner som gir deg et
behagelig inneklima samtidig som
strømregningen garantert reduseres.
• Varmekapasitet: 6,6
6 kW
• Fungerer ned til -30°C
• Fjerner støv, odør, bakterier, midd og virus
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