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Kvinnekupp: 31-år gamle Else-May Botten fra Molde kan havne på
Stortinget dersom Ap vinner valget og Jens Stoltenberg blir
statsminister.
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Hus overtent
på få minutt

MANDAG

Gardshus på Sylte totalskadd i brann
Lars Ivar Moldskred

Bajas og
stortalent
side 14 og 15

Totalskadd: 14 brannmenn og tre brannbilar frå Fræna brannvesen hadde arbeid til seint laurdag kveld med sløkking og
FOTO: IVER GJELSTENLI
ettersløkking.

■ ■ Brannvesenet var
på plass etter berre ti
minutt. Dei kunne
likevel ikkje hindre at
eit eldre bustadhus på
ein gard på Sylte vart
totalskadd i ein brann
laurdag ettermiddag.
■ ■ – Huset var
overtent då vi kom
fram, sier varabrannsjef Jens Petter Husøy.
side 6 og 7

Fargespesialisten

Stor jubel
for @lek
side 30 og 31

KIWI Langmyrveien har fått
enda bedre åpningstider:

...lek med
farger!!

7-23 (9-21)

Ann-Britt
Moldetorget

Sporty
bedrift
Grandgården
Tlf 71 25 63 00

MoldeTorget
Tlf 71 21 93 37
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Romsdals Budstikke

Omkom: En 32 år
gammel somalisk mann
omkom i en brann i Storslett asylmottak i Nordreisa i Troms tidlig søndag
morgen. Politiet vet ennå
ikke hvordan brannen
startet. De 46 andre som
bodde på mottaket, ble
evakuert. Ingen av dem
ble skadd. Det brant kraftig på stedet, og etterslokkingen foregikk utover
formiddagen. Først ved
14-tiden var brannen
NTB
slokt.
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- Kirken kan ikke stenge noen ute
Hvis kirken vil gjenspeile Gud,
da kan kirken ikke stenge noen
ute.
OSLO: Det var bunnlinjen i avtroppende Oslo-biskop Gunnar Stålsetts avskjedspreken i Oslo domkirke søndag. I nærvær av kronprinsparet, regjeringsmedlemmer
og andre fremtredende representanter for samfunnets maktelite
minnet han om at Jesus avviste alle
former for åndelig elitetenkning.
En fullsatt domkirke fikk høre

at Jesus vender seg mot alt og alle
som vil stenge folk ute.
– Det er de utstøtte som holder
oss nær Gud. Hos dem møter vi oss
selv, sa biskopen med henvisning
til Paulus. Og han gikk lenger. Med
utgangspunkt i dagens tekst fra
Efeserbrevet sa Stålsett at vi kan se
både i det private og i det offentlige
at ondskap skjules under dekke av
godhet. Mennesker krenkes i
fromhetens navn.

Avskjed: Oslos biskop, Gunnar Stålsett, kronprins Haakon og
kronprinsesse Mette-Marit etter gudstjenesten.

NTB
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Trimmer på jobb
Trimrom, svømmebasseng og
nytråkkede skiløyper. Dette er
hverdagen for de ansatte hos
Brødrene Midthaug på Kleive.
LARS ANDERS VESTAD
redaksjon@r-b.no

For å bidra til at de ansatte skal holde seg i form,
har bedriften investert i både trimrom og
svømmebasseng, samt at de arrangerer turer
som de ansatte kan melde seg på. Ikke nok med
det. Som en ekstra motivasjonsfaktor, blir
trimmerne premiert etter hvor mange ganger
de har vært i aktivitet.
– Det er en økende interesse for tilbudene,
sier Odd Erik Midthaug, som internt omtales
som treningsgeneralen. Han er en av ildsjelene
som har jobbet med å få til et slikt tilbud, og er
godt fornøyd med resultatene av arbeidet.
– De ansatte går sammen og trener i grupper, og stadig flere følger etter, forteller han.

Lønnsomt. Administrerende direktør Karsten Midthaug er svært fornøyd med miljøet
innad i bedriften.
– Vi startet opp med disse aktivitetene for å
se om det kunne ha noen innvirkning på sjukefraværet, forklarer han. Videre forteller han
at sjukefraværet faktisk er redusert, og omsetningen er større enn noen gang.
– Trivselen og motivasjonen har økt, noe
som resulterer i produktive og fornøyde ansatte. Det bidrar til å fremme det sosiale, og skaper et godt miljø på arbeidsplassen, tilføyer
han. De gode trimforholdene til tross, er det
ikke store midler som brukes til dette.
– Jeg vil anslå at vi bruker noen titusener i
året på dette, men det betaler seg tilbake, sier
han.
Populært. Bedriften har rundt 70 ansatte,

Treningsiver. Foran: Karsten O. Midthaug. Rad til venstre: Bjørn Riksfjord, Unni Heggem, Bjørn Eivind Groven.
Rad til høyre: Odd Erik Midthaug, Børre Midthaug og Bjarne Romuld.
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hvorav åtte er kvinner. Unni Heggem er en av
disse, og kan fortelle at hun ofte benytter seg av
tilbudet.
– Trimmen er helt klart med på å bedre trivselen og miljøet. Det er også noe vi snakker om,
og ser fram til, sier hun. Bjørn Riksfjord er helt
enig.
– Vi blir utrolig glade og opplagte av trimmen, og jeg personlig har aldri følt meg bedre,
sier han.

Framtida. De ansatte kan i dag benytte seg av
et godt oppvarmet svømmebasseng, og et treningslokale som rommer utstyr for nærmere
en halv million kroner. Skiløypene er heller
ikke langt unna, dersom de ønsker å friske opp
skiferdighetene. Til tross for utmerkede forhold, ser det ut som om satsningen vil fortsette
i årene framover.
– Vi har som målsetning å kjøpe inn ett nytt
treningsapparat hvert år, sier Karsten Midthaug.

Svømmeglede: På fritiden har de ansatte tilgang på dette
bassenget.
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Frivillig: Otto Midthaug har siden 1970 preparert
skiløypene, finansiert ut av egen lomme.
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