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Jan Åke ber folk være ekstra oppmerksomme rundt huset
hammerfest: Jan Åke Dagsvold
oppfordrer folk til å være ekstra
oppmerksomme rundt huset sitt
etter at han kom hjem til noe han
oppfatter som mistenkelig ved
inngangsdøra til eget hus.
– Det er bekymringsverdig når
jeg nå hører at andre også har
opplevd lignende ting, både nå i
det siste, og tidligere i år. Derfor

mener jeg det er viktig å gå ut å
advare. Jeg mener at dette ikke
kan være normalt, slår Jan Åke
Dagsvold fra Hammerfest fast.
Han kom hjem fra en ukes lang
hyttetur i går, og oppdaget da at
spaden som lå i oppgangen ved
huset, var spraylakkert med blå
spraymaling. Ved siden av spaden
lå det en engangshanske som også

var full av spraymaling. Det mener
Dagsvold er mistenkelig.
– Jeg aner ikke hva det kan
være, og det er også derfor jeg la
det ut på Facebook. Jeg ønsker å
høre andres erfaringer, også vil jeg
advare. Folk må være obs på hva
som foregår, sier Dagsvold.
Han har tidligere hørt om
hvordan bander opererer med å

for eksempel stikke fyrstikker inn i
dørkarmer for å sjekke om
beboerne er hjemme eller ikke.
Nå er han nysgjerrig og litt
bekymret for hva som foregår i
Hammerfest.
– Det er klart at man blir sittende
og tenke litt ekstra. Det er spesielt
litt skummelt fordi huset mitt
ligger litt utsatt til, med lite innsyn

De saksøker arbeidsg

Fant nye
metaller
mer verdt
enn gull

– Det er ik
familien m
Ble sagt opp, og fikk
nye, mindre tilbud.
– Det er alltid mye
å gjøre på hotellet,
sier saksøkerne.
Christel-Beate Jorilldatter
cbj@fd.no

ET SLIPS VERDT: Nye funn måtte feires med slips da Øystein Rushfeldt møtte på Arctic Operation. Et
klesplagg han ikke har brukt siden han var konfirmant.
foto: Svein G. Jørstad

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt har ikke brukt slips siden konfirmasjonsdagen. Men torsdag var slipset på plass. Ferske resultater fra kjerneboring i Repparfjord viser renere kobbermalm, med mer gull og sølv. I
tillegg kom forekomster av platina og palladium. Mer verdt enn gull.
Svein Jorstad

troen på gruveprosjektet han
har levd med siste tiåret.

kvalsund: Det var forventninger om gode nyheter i salen
da Rushfeldt entret podiet på
Arctic Operations avslutningsdag torsdag. Etter mer enn 10
års arbeid har selskapet fått
den etterlengtede driftskonsesjonen. Nå gjenstår bare behandlingen av Sametingets
anke. Den er ventet innen
årets utgang.
– Av respekt for den ankende part avventer vi den endelige avgjørelsen før vi starter arbeidet med finansieringen,
sier Rushfeldt. Totalt trenger
Nussir mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner for å sette i gang
gruveprosjektet.
Rushfeldt
selv er som tidligere optimistisk, og de ferske resultatene
fra kjerneboringen har ikke
gjort ham mindre glødende i

Verdens beste og reneste

sgj@ifinnmark.no

Etter dette våger Rushfeldt påstanden om at forekomstene i
Kvalsund er verdens beste og
reneste kobbermalm. De andre metallene som følger med
er ren bonus.
Og det er litt av en bonus.
Palladium selges i dag for 500
kroner per gram. Det er en halv
million for et kilo. Kobber selges i dag til sammenlikning for
rundt fem hundre kroner per
kilo.

En ren tilfeldighet
Noen ganger skal man åpenbart ha mer flaks enn beregning. Boringen denne gang
hadde bare til hensikt å sjekke
fjellgrunnen for et tunnelinnslag for å lette tilgangen
til industriområdet på Mar-

fra naboer. Det har jo vært saker i
mediene gjennom årene med
bander som sjekker opp hus
på forskjellige vis, men denne
måten har jeg jo aldri hørt om før,
kanskje er det noe nytt, sier
Dagsvold.
Bjørn Tormod Syversen ved
operasjonssentralen forteller at de
onsdag kveld ikke har hørt noe om

koppneset. Selskapet har fortsatt ikke tatt stilling til om prosessanlegget skal plasseres her
eller i det gamle anlegget til
Folldal Verk.
– Vi forbereder begge alternativene så langt vi kan mens
vi venter, sier Rushfeldt. Miljøtankegangen styrer nå mye
av planleggingen, og det er allerede klart at gruva, om den
realiseres, blir drevet kun på
elektrisitet.

Første last ut i 2022?
Går det som Rushfeldt ønsker
vil driftskonsesjonen være endelig avgjort med positivt resultat for selskapet innen utgangen av året. Allerede neste
år vil selskapet starte innhentingen av nøkkelpersonell, så
skal penger og prosessanlegg
bygges og første last med kobber ut fra Repparfjord vil trolig
gå i 2022.

hammerfest: – Vi gikk til
retten fordi vi ikke er fornøyd
med at ISS ville gi oss avtale på
12 prosent. Det er alltid mye å
gjøre på hotellet.
Det sier tre av de fire saksøkerne, i Hammerfest tingrett.
Grunnen til at de saksøker ISS
Facility Services AS, er at de
mener oppsigelsen av dem er
ugyldige. Det kreves også at selskapet betaler dem erstatning
etter rettens skjønn og står for
sakskostnader.
De fire fikk nye tilbud, hvor
det varierer hvor mye hver enkelt gikk ned i stillingsprosent.
Noen gikk fra 100 til 12 prosent.
En gikk fra 100 til 91 prosent.

– Ble bekymret, har huslån
Saksøker Wilson Nucum Gana
fortalte i retten at han ble permittert i seks måneder av ISS.
– I perioden hvor jeg ble permittert hyret de inn vikarer,
hevder han, og navnga også en
av vikarene.
I et møte med selskapet kom
det fram at stillingen hans ble
betydelig redusert.
– Jeg ble bekymret, det er ikke
mulig å forsørge familien med
så liten stilling og lån på huset.
ISS ser for seg at to personer
gjør renholdsjobben på hotellet
i Hammerfest.
Det mener han ikke er mulig.
– Over tid er det ikke sjans at
to personer skal gjøre jobbene,
de må bruke mye tid og overtid.

– Fikk sms om å jobbe
ISS ser også for seg at arbeidet
kan skyves på, at rom vaskes dagen etter, når det er lite å gjøre.
– Det kan hende at arbeidet
skyves på, men det er veldig
sjeldent, sa Wilson.
I retten fant han også fram en

sms han hadde mottatt fra hotellet, om at de ansatte måtte
finne muligheter til å komme
på jobb samme dag, onsdag.
Fordi en ansatt ikke rekker over
alle rommene.
Advokat Fredrik Mohn Lian
representerer den saksøkte parten, ISS.
Han stilte Wilson spørsmål
om hva han gjør på rolige dager
på hotellet.
– Når det ikke er så mye gjester vasker vi rundt og lufter ut.
Vi renser sluk hvor det har vært
mye gjester. Vi kan ikke bare
sitte stille, men tar det ekstra.

– Kan ta maks 36 rom
Maria Durinova forklarte hvordan hun oppfatter arbeidssituasjonen i retten etterpå.
På spørsmål om hvor mye 2
personer kan gjøre hver dag på
hotellet, når det gjelder å vaske
rom og fellesareal svarte hun 36.
– 36 rom maks, inkludert fellesareal.
Hun sa også at arbeidspresset
på hotellet kommer an på hvor
mange gjester det er der. Det er
mer å gjøre tre dager i uka. Men
etter hennes mening er det ikke
mulig å få jobben gjort med
mindre enn to personer på ukedagene.
En person på helg går ikke an,
mener hun.
– Planen er ikke riktig etter
min mening. En alene som har
40 rom, det er umulig å mestre.

– Går ikke hjem tidlig
Hun sa også at å skyve på arbeidet er noe som sjeldent gjøres,
og at å gå ned til 12 prosent stilling ville vært komplisert for
henne, da hun har huslån.
Advokat Lian stilte henne
også spørsmål om hva de gjør
når det er rolig, og om de går
hjem tidlig dersom det er lite å
gjøre.
– Hvis det er lite å gjøre er det
i en spesiell måned av året. Vi
finner andre oppgaver, vi rydder i pauserommet, vasker sengetøy og lignende.
Hun svarte nei til at de går
hjem tidlig.
– Det er mulig å gjøre jobben i

