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Øystein Haugen

Følgende møtte:
Ola Vea, Per S, Liv Sonja, Mathias, Einar K, Knut, Kolbjørn, Bjørn Eirik, Monica, Ragnar,
Anders, Egil, Carl Diderik, Irene, Nils, Asbjørn, Odd, Øystein.
President Ola ledet møtet.

Litt om dagen i dag, 25. januar:
- Pålsmesse, det vil si apostelen Paulus` omvendelsesdag
- Paul/Pål har navnedag

Hendelser denne datoen:
1981:

Maos enke, Jiang Quing, ble dømt til døden sammen med ni andre

1981:

Den amerikanske sangeren Alicia Keys ble født

1971:

Idi Amin tok makten i Uganda

1947:

Den amerikanske gangsterlederen Al Capone døde

1924:

De første olympiske vinterleker startet i Chamonix

1922:

Maleren Kåre Tveter ble født

1919:

Folkeforbundet ble opprettet, -senere avløst av FN

1912:

Roald Amundsen kom tilbake til «Framheim» fra Sydpolen

1851:

Forfatteren Arne Garborg ble født

1802:

Napoleon Bonaparte ble president i Italia

1776:

Norges første sinnsykeanstalt ble opprettet i Oslo

Sitat: «Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår» (Pascal)

Dagens 3-minutt:
- Knut fortalte om opplevelser med postforsendelse: Portoregler for brev og pakker
kan få rare utslag når forsendelsene endrer dimensjon under håndteringen og havner i
annen portogruppe enn den opprinnelige. Regler er ofte firkanta og litt latterlige.
- En annen erfaring fra Knut: Han endret sin butikk (som har eksistert siden 17. mai
1957!) til AS, og fikk da velkomstbrev fra kommunen som nyetablert virksomhet. Det
kan være lurt med litt kvalitetssikring.

Kveldens gjest: Næringssjef Hanne Gro Haugland, VEKST I GRENLAND
Vår gjest hadde satt «Grenland -hva skjer'a?»
som tittel på sitt foredrag.
(Grenland

omfatter

kommunene

Skien,

Porsgrunn, Bamble, Siljan, Drangedal og
Kragerø)
Vekst i Grenland (ViG) ble etablert i 1990.
Drangedal og Kragerø kom med i 2011, og
selskapet ble et IKS i 2015. ViG har et styre
på 7 personer.
- Haugland startet med å forklare utviklingen

Hanne Gro Haugland

i arbeidsplasser i Telemark. Her har det vært

en positiv utvikling siden 2016, med vekst både i offentlig sektor og i næringslivet.
Særlig prosessindustrien går godt, mens olje og gass er en liten sektor i fylket vårt.
Veksten i Telemark er mest merkbar i Grenland.
- Det foregår, som vi kjenner til, en storstilt utbygging av infrastruktur i fylket (vei og
jernbane). Det brukes 5 millioner kr hver dag!
- Det investeres 1-2 milliarder kroner hvert år i Grenland.
Yara, Elkem, Norcem og Ineos - alle disse har positive fremtidsutsikter. Yara planlegger
ny fullgjødselfabrikk, og Ineos satser på en ny «cracker»
- Yara bygger et selvgående, el-drevet skip, «Yara Birkeland», som skal frakte produkter
fra Herøya til Brevik og Larvik.

Det skal være ferdig i 2019, og er et virkelig

pionerprosjekt
- Et selskap er etablert for å bygge et
nytt stort datasenter i Skien.
- Nyhetene forteller at et Boeing 737 fly
landet på Geiteryggen fredag. Det skal
plasseres

i

en

hangar

og

være

«showroom» for et konsept med vasking
og av-ising av fly
- «Sjeldne jordarter» (REE) kan bli Norges
nye

industrieventyr

(Jfr.

førstesideoppslag i DN). Yara har utviklet
teknologi for å separere ut REE, og
Haugland med «Yara Birkeland» i bakgrunnen. Se
presentasjonen

Fensfeltet kan bli et drivverdig felt for
utvinning av REE. Spesielt spennende for
oss i Nome.

- Haugland gikk videre med å fortelle om Strategisk Næringsplan, Grenland 2017 –
2020. Det er etablert 4 næringsfond, og hun nevnte også den etablerte Næringshagen i
Lunde, og den som snart kommer på Ulefoss.
- «Proventia» er en «inkubator» for gode forretningsideer
- «Powered by Grenland» er et kommunikasjons- og markedsføringsprosjekt med
mange deltakende industribedrifter. En såkalt «Gründeruke» ble gjennomført i november
2017. Ca. 100 gründere deltok.
- «Helseinnovasjon Telemark» er et «spleiselag» innen bedriftshelse, og det etableres et
miljømedisinsk kompetansesenter i Grenland.
- I samarbeid med Telemarkforskning har ViG utviklet et «tillitskart», som indikator for
hvor

fornøyde

politikere,

ansatte

og

næringslivet

er

med

stedsidentitet

og

optimisme/fremtidstro i kommunene.
Tallene er ikke så pene for Nome, men det er tegn til at optimismen kommer tilbake.
Foredragsholderen ble takket for en interessant orientering, og fikk overrakt vår
tradisjonelle «Ulefossdame» i støpejern.
Knut vant vin og Egil tok nappet.

Ulefossdamene er populære i alle kretser!

