NYHETER

NORDLYS

LØRDAG 7. NOVEMBER 2009

Emisjon

Sliter mest i Sverige

Cermaq går godt

Styret i Norwegian har besluttet å
utstede opptil 1.620.000 nye aksjer i selskapet. Basert på dagens
kurs tilsvarer det 250—260 millioner kroner. Emisjonen skjer fordi selskapet ser nye muligheter,
heter det i en pressemelding.
( NTB)

Nedgangen i antall passasjerer fortsatte i oktober for SAS Norge. Men passasjersvikten er
over dobbelt så stor på SAS’ ruter i Sverige.
Trafikktallene, som angir antall passasjerer per
flykilometer, viser en nedgang på 6,7 prosent
på selskapets innenriksruter i Norge. Tilsvarende tall for de svenske innenriksrutene er
minus 14 prosent.
(NTB)

Cermaq har mer enn doblet
driftsresultatet i tredje kvartal,
mens resultat før skatt er dårligere enn for ett år siden. – Dette kvartalet har vært et vendepunkt, sier konsernsjef Geitr
Isaksen i det delvis statseide
oppdrettskonsernet
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Vekst igjen
Etter fire kvartaler
med nedgang har nå pilene snudd for norsk industriproduksjon. Nye tall fra SSB
viser at produksjonen økte med
1,4 prosent fra andre til tredje
kvartal. Det er særlig næringsmiddelindustrien og papirvareindustrien som bidrar til oppgangen.
(NTB)

Malm-satsing
To gruveselskap
jobber med planer
om drift på malmressurser i Kvalsund i
Finnmark.
Tekst: Svein G. Jørstad
nyheter@nordlys.no

Direktør Øystein Rushfeldt i selskapet Nussir ASA, som har rettighetene for forekomsten vest for stedet Markop, bekrefter i en samtale
med Finnmark Dagblad at de er i
kontakt med selskapet Metallica
som konsentrerer seg om forekomstene på Ulveryggen sørvest for
Markop/Nussir-feltet.
– Hensikten er å samordne planer
for å sikre en best mulig utnyttelse
av forekomstene, sier Rushfeldt.

Tidlig fase
Planarbeidet for utnyttelsen er fortsatt i en tidlig fase. Det skal utarbeides en konsekvensanalyse og
planene skal deretter gjennom en
rekke godkjenningsmyndigheter.
– Erfaringsmessig tar det
minst tre år fra man starter planleggingen til man er i gang. Da
skal de ikke oppstå forsinkelser i
noen deler av prosessen. Vi forsøker å sikre oss gjennom god
kvalitet i forberedelser og planlegging. Det er det beste vi kan
gjøre for å sikre at denne prosessen går greit, sier Rushfeldt.
Dialog viktig
Han understreker viktigheten av en
god dialog med alle berørte. Ikke
minst gjelder dette lokalbefolkningen i området, og mandag blir
det avholdt et folkemøte om prosjektet i Kvalsund. Selskapet har
også etter egen oppfatning en god
dialog med både reindriften i området og med Sametinget.
På folkemøtet mandag vil selskapet legge fram status for planarbeidet fram til nå, og de vil også
skissere hva som er nødvendig for
at planene skal bli realisert.

MALMÅRE: Dette er området Nussir ASA har funnet en rik åre med kobbermalm. Nå lpanlegges det underjordisk gruvedrift på forekomsten som følger
den gule streken på dette fotoet. Innfelt direktør Øystein Rushfeldt i selskapet Nussir ASA.
Her blir det også orientert om mulige løsninger for både gruven og
prosessanlegget.
Selskapet er opptatt av å komme
i kontakt med alle som kan bli berørt av prosjektet for å; «… legge
grunnlag for dialog på de områder

som kan være utfordrende», som
det heter i annonsen selskapet har
rykket inn i Finnmark Dagblad.
Direktør Rushfeldt mener at realisering av prosjektet er midt i
blinken i myndighetenes nordområdetenkning.

Prosjektet er midt i blinken i myndighetenes nordområdetenkning.
Direktør Øystein Rushfeldt i selskapet Nusssir ASA

Vil slutte med post på lørdager
LØRDAGSFRI?
Landpostbud
Bjørg Langfjord
og de andre i Posten Kan kanskje
ta lørdagsfri.
Foto: Arvid Steen

Det kan bli slutt på at landpostbud Bjørg Langfjord fra Hommelstø på Helgeland må kjøre ut
på lørdagene.
Posten Norge vurderer å kutte ut
postomdelingen på lørdagene.
På et personalemøte på Ålesund
postterminal, skal Tore K. Nilsen,
direktør i Distribusjonsnett, ha sagt
at det er enighet i konsernledelsen

om at Posten Norge bør kutte postomdeling på lørdager.
Flere tillitsvalgte i Posten refererte uttalelsene til Nilsen på en tillitsvalgtkonferanse denne uka,
hvor både konsernsjef i Posten,
Dag Mejdell, og forbundsleder i
Postkom, Odd Christian Øverland,
var til stede. Begge sitter i Postens
styre. En fortørnet Øverland valgte

å sette til side taushetsplikten han
har som styremedlem i Posten Norge, for å avkrefte at styret har stilt
seg bak et slikt vedtak.
Ifølge Postens egne tall, utgjør
postmengden på lørdager vel 50
prosent av postmengden på en vanlig hverdag. For landets aviser vil
stopp i postomdelingen på lørdager
være fatalt. (ANB)

