STRØM ER VIKTIG. ALLER VIKTIGST ER
STRØMMEN AV TALENTFULLE UNGDOMMER
SOM SIGRID ER EN DEL AV
SIGRID JØRGENSEN FIKK SJANSEN til å realisere sin egen drøm da hun fikk læreplass i Repvåg Kraftlag.
Om kort tid er hun utdannet som energimontør. Da vil hun være en høyt ettertraktet fagarbeider. I løpet av de ti
siste årene har kraftselskapene som skapte Ishavskraft utdannet flere hundre ungdommer; montører,
elektrikere, IT-folk, kontormedarbeidere og fagutøvere innenfor kommunikasjon og marked. Kraftbransjen
er mangfoldig. Den krever mange ulike former for fagekspertise. Vi som driver i denne bransjen er en del av
Nord-Norge på langt flere måter enn at vi forsyner landsdelen med strøm.
Mange av kundene våre blir jevnlig forsøkt fristet med tilbud fra nasjonale eller internasjonale
strømleverandører som påstår de selger billigere strøm enn det Ishavskraft gjør. Noen nordnorske forbrukere
velger å prøve disse, og det er et valg vi skal ha respekt for.
NÅR DU VELGER NORDNORSK sikrer du deg mer enn bare miljøvennlig energi til konkurransedyktig pris.
Du bidrar i tillegg til at det finnes håndverkerbedrifter i landsdelen vår som kan hjelpe ungdom som ønsker å
utdanne seg til et fag. Talentfull ungdom finnes det massevis av. Læreplasser er det mangel på. Valgene dine
kan faktisk utgjøre hele forskjellen.
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Skarven er en fremragende flyver! I løpet av et kvarter kan
ta seg opp til 1.500-2.000 meters høyde. Samtidig er den en
imponerende dykker, som kan ta seg ned til dyp på hele 60
meter. Fjærdrakten til skarven er ikke vannavstøtende som for
de fleste andre fugler, og dermed hindres den ikke av oppdrift
når den dykker. Samtidig krever dette at skarven må tørke
vingene på sin helt spesielle måte når den kommer opp igjen.
«Nordlig storskarv» hekker fra Trøndelag og nordover, og
vingespennet kan være 130-160 centimeter. Beina sitter langt
bak på kroppen, noe som er typisk for gode dykkere.
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