GODT HÅNDVERK SKAPES AV ARBEIDSGLEDE OG
ERFARING. ETTER 20 ÅR VED KJØTTSAGA VET
TORBJØRN NØYAKTIG HVA DU LIKER!
I DAG ER DET LENGE SIDEN Torbjørn Lange for første gang fikk prøve seg som vikar ved kjøttsaga. Det som
begynte som en prøve og et sesongarbeid, har endt som et helt arbeidsliv, for Torbjørn gleder seg fortsatt hver
eneste dag til å gå på jobb. Han driver fysisk tungt arbeid, som dessuten heller ikke er ufarlig, men Torbjørn
elsker det! Han lager produkter nordnorske forbrukere setter pris på, for det er faktisk en kjensgjerning at folk
nordpå har andre favoritter enn folk ellers i landet.
Når du gjør dine matinnkjøp har du som regel mye fristende å velge i. Det finnes helt sikkert produkter i
butikkhyllene som er billigere enn det som blir produsert lokalt, og selvsagt skal man ha respekt for dem som
først og fremst ønsker å handle billig.
MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK oppnår du mer enn bare noe godt du har lyst på. Du bidrar til at vi
beholder nordnorske håndverkerbedrifter. Du bidrar til at vi kan opprettholde nordnorsk matkultur. Og du bidrar til at Nord-Norge kan utvikle egne spesialiteter – laget av slike som Torbjørn; folk som bor der du bor.

HER BOR VI
Tromsøpalmen kan bli inntil 50 år gammel og fire meter høy.
Plantesaften kan gi mindre og større grad av hudskader,
dersom huden utsettes for sollys etter direkte kontakt med
plantesaften.
Tromsøpalmen ble først introdusert som hageplante i
Kåfjord av en engelskmann på 1830 tallet. Til Tromsø kom den
antagelig via Mack-familien, hvor den ble plantet på
familiens sommersted, Elvebakken. Planten var både
dekorativ og hurtigvoksende, og ble derfor raskt populær
blant byens borgerskap.
På tross av at mange ønsker planten utryddet, har den blitt
Tromsø bys store symbol, og vi finner den blant annet som
dekorasjon på byens festdrakt, i smykker og i billedkunsten.
I tillegg har den også gitt navn til en av prisene som deles ut
under filmfestivalen i Tromsø.
WWW.VISOMELSKERNORDNORGE.NO

