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Kvinner i styret

Det er en høyere andel kvinnelige
styrerepresentanter i aksjeselskap
i Østfold enn i resten av landet.
Gjennomsnittet for hele Norge er
23,2 prosent kvinner, mens det her
i fylket er 24,2 prosent. Andelen
kvinner er høyest på Svalbard og i
Finnmark med nærmere 30
prosent, mens den er lavest i VestAgder med litt under 20 prosent.
Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Styrkeforholdet mellom
mannlige og kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskap har
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TOMT
og motta

10.000,L«¿QQHUO QQ«*
Tomt søkes!
Vi jakter på en spennende,
luftig tomt, min. 1 mål.
Gode solforhold og helst
med utsikt til hav/vann.
Område: Drøbak, Son
Våler/Vansjø vest, Moss.
Kontakt Carsten:
906 70 776
carsten.skov@online.no
* gjelder tips som fører til kjøp.
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Søtere, rundere og mildere i smak. Kornbønder
i Østfold har gjennomført
en stille revolusjon. Et
nytt bygg har sett dagens
lys. Snart kommer kornet
til en butikk nær deg.
GUDMUND LINDBÆK tekst og foto
Landbruksnytt! Vi sikter ikke
til at årets norske jordbær er
kommet i butikkene, men at
butikk-kjeden Coop i september kommer til å lansere noe
nytt – syv sorter med nye matvarer laget av nakenbygg.
Nyheten sprakk som en
bombe på Gammelsrød Gård
der det knapt nok har samlet seg så mange helseprofeter
siden kyrne gikk over jordene
i grenseland mellom Rygge og
Råde. For ordens skyld – bygg
er spiselige frø som blir brukt
til mat for mennesker og dyr og
som malt i ølproduksjon. Det
nye nakenbygget er et unikt
korn, og den eneste byggsorten
i sitt slag i Norden.

Bare i Østfold

– Dette bygget er bra for helsa,
slo seniorforsker Einar Risvik
fast under lanseringen. Den
nye byggsorten er utviklet over
tre år og produseres nå på 12
gårder i Østfold. Mye arbeid,
penger og formaliteter er unnagjort siden grunnlaget for dette
kornet ble innført fra Canada
og utprøvd på åkeren. Etter
tester og eksperimenter er man
kommet frem til et resultat som
kan minne om at en stille revolusjon er gjennomført.
Fremst i køen i denne revolusjonen står ekteparet Erik
og Katrine Gammelsrød – hun
utdannet sykepleier og han
arving til denne gården på 570
dekar, og med full jobb i salg av
båtutstyr. Det eldste huset på
gården er fra tidlig 1800-tallet.
Katrine er daglig leder i firmaet
Norsk Matbygg som har gjennomført prosjektet og står for
produksjonen.
– Vi har forsket og prøvd oss
frem for å finne riktig sort, rett
dyrking og komme frem til produkter med smak og helseeffekter, sier gårdbruker Katrine
Gammelsrød.

Duga i hyllene

Når produktene kommer i hyllene til Coop i september blir

SERVERT: Brødvarianter basert på det nye nakenbygget er testet og servert på Gammelsrød Gård. Her er noen fornøyde aktører; Hege Berg
det under merkevaren Duga
– et navn hentet fra gammelnorsk. Duga betyr «å vite hvordan, strekke til, være nok».
Bygget er spesielt foredlet frem
med tanke på mat, og Norsk
Matbygg har enerett på dyrking av denne spesielle sorten
nakenbygg i Norden og organiserer produksjonen gjennom
utvalgte korndyrkere. Det som
spesielt kjennetegner nakenbygget er at det er mildere enn
andre varianter.

– Østfold er allerede størst i
landet på dyrking av korn, våre
klimatiske forhold er ideelle for
slik produksjon. Nå har vi fått
flere ben å stå på, mener landbruksdirektør Tor Bjønnes, og
minner om at det nye nakenbygget gir høyere næringsinnhold og bedre smak enn andre
byggsorter.

Øl og mat

Smaken var også avgjørende
for at Coop ble med på pro-

sjektet. Under lanseringen ble
det servert brød og andre retter basert på det nye bygget og
alle var enige om at dette er
noe nytt.
– For våre kunder er smak
alltid viktig, og dette bygget
er søtere, rundere og mildere
i smak. Jeg kan ikke avsløre
hvilke produkter vi kommer
med i september, men det blir
syv varianter. Vi skal være med
på å gjøre Norge litt sunnere
med å selge de nye produkte-

Mange på arbeidsavklaringspenger

Betal gjeld med feriepengene

5,7 prosent av arbeidsstokken i Moss fikk arbeidsavklaringspenger i forrige måned. Det er snakk om 1126 personer, og en høyere andel enn på
landsbasis der den er på 4,8 prosent. Flesteparten av dem som mottar
arbeidsavklaringspenger er kvinner, viser tallene fra NAV. Stønaden brukes for å sikre midlertidig inntekt til personer med nedsatt arbeidsevne.

Folk som har betalingsanmerkinger bør droppe ferieturen i sommer, og heller bruke
ferie- og skattepengene på å rydde opp i privatøkonomien. Det mener administrerende direktør i Bank 2, Frode Ekeli. Det var 1735 personer i Moss som hadde betalingsanmerkninger ved inngangen til april måned, og i hele Norge er det over 250.000 personer som har slike anmerkninger på grunn av ubetalte regninger, skriver Nettavisen.
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KONSERNSJEF I MANPOWER GROUP, MAALFRID BRATH.

Vil øke bemanningen
Norske arbeidsgivere rapporterer om gode muligheter for jobbsøkere fram
mot sommeren. Det viser
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre
kvartal 2014. 10 prosent av
arbeidsgiverne sier de har
planer om å øke bemanningen de neste tre månedene.
JAKOB LETH tekst
– Planene for bemanning ligger
på et jevnt nivå i forhold til forrige kvartal. Vi var usikre på om
optimismen ville vedvare, men
det ser ut til at arbeidsmarkedet i Norge framover vil fortsette å være positivt og stabilt,
sier konsernsjef i Manpower
Group,
Maalfrid
Brath.
Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer ti prosent at de
forventer å øke bemanningen,
tre prosent melder om reduksjon og 87 prosent planlegger
samme bemanning som i dag.

15 prosent vil nedbemanne
Mellomstore bedrifter er mest
optimistiske med 28 prosent
som sier de vil oppbemanne
neste kvartal, mens seks prosent vil nedbemanne. I store

selskap svarer 17 prosent at de
skal oppbemanne og 15 prosent at de skal nedbemanne.
Bemanningsplanene
blant
arbeidsgiverne
er
positive i fire av fem regioner og i seks av ni bransjer.

Olje- og gassindustrien

Blant bransjene som forventer mest økning i bemanning
finner vi Finans- og konsulentbransjen. Kun én prosent sier
de vil nedbemanne. Innen oljeog gass er det også optimisme.
– Vi har ikke sett så gode tall for
olje- og gassindustrien siden
tredje kvartal 2012, sier Brath.
Sammenlignet med forrige
kvartal forventer seks av ni
bransjer en noe svakere oppbemanning, mens fem bransjer
venter flere nyansettelser enn
de gjorde i samme periode i fjor.

Lave forventninger i Nord

Blant regionen skiller NordNorge seg ut ved å forvente
et flatt arbeidsmarked i tredje kvartal. Nord-Norge og
Østlandet har henholdsvis seks
og fem prosentpoeng lavere
forventninger for oppbemanning sammenlignet med andre
kvartal.
red@byavisamoss.no

Østfolds største jobbintervju

g-Knutsen fra Coop (t.v.), Per Bowim, Rådes varaordfører Frederikke Stensrød og Katrine Gammelsrød, hovedpersonen bak det nye bygget.

Østfold og kanskje kan fylket få eget øl i produksjon
– basert på bygg fra en stille
revolusjon.

gudmund@byavisamoss.no

SUNN MAT:

– Meningen var å skape et sunt og
godt bygg, det har vi klart, sier Katrine
Gammelsrød – kvinnen bak prosjektet.
Her bærer hun inn fersk bakst laget
med den nye byggsorten.

Som et ledd i arbeidet med Lærlingløftet arrangerer Østfold fylkeskommune
«Østfold største jobbintervju» på Inspiria science center 18. juni. Disse to
dagene vil elever som søker læreplass få møte bedrifter og offentlige virksomheter i Østfold som har lærlinger i dag, eller som er nysgjerrig på dette.
Bedriftene får møte fremtidige arbeidstakere i sin bransje, og elevene kommer i kontakt med representanter fra næringslivet, heter det i en pressemelding fra Østfold fylkeskommune. Vi har per i dag omtrent 700 elever som
står uten læreplass, og Østfold er blant de fylkene som har flest ungdommer
som ikke får læreplass.

St. Hans-feiring
Det blir tradisjonell St. Hans-feiring
på Storesand, Oven mandag 23. juni, i
regi av Normisjons-foreningene i Råde.
Andakt, sang og musikk, lek, grilling og
utlodning står på programmet. Det blir
også bål, men det er værforbehold. – Vi
inviterer alle aldersgrupper til hyggelig
samling for små og store på årets lyseste kveld, sier arrangørene.

