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MELLOM HØYREISTE HEISEKRANER og kraftfulle maskiner jobber Tromsø Betongteam med å bygge det nye 
og avanserte PET-senteret ved UNN i Tromsø. Her finner du av og til også Stina Opdahl (28). Hun er regnskaps-
fører, og har aldri jobbet med betong. Men gjennom å besøke byggeplassen får hun innsikt i arbeidshverdagen 
til kunden sin, og forståelse for hvordan hun selv skal gjøre en enda bedre jobb som økonomisk rådgiver og 
regnskapsfører. Konkurransen i bygg- og anleggsbransjen er tøff. Hvis lokale aktører skal lykkes, er kalkylene 
nødt til å stemme, og dette kan Stina bidra til.
I dag er digitale verktøy og elektronisk kommunikasjon blitt dominerende – også i regnskapsbransjen. Derfor 
finnes det mange som velger å søke hjelp til både rådgivning og økonomisk rapportering fra nasjonale eller 
internasjonale aktører. Det kan de ha gode grunner til.
 
MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK bidrar du til at vi får styrket en bransje av kompetanse også i vår egen 
landsdel. Dette er viktig, ikke bare for regnskapsbransjen, men først og fremst for resten av næringslivet, som 
trenger gode kalkyler for å trygge arbeidsplassene, og som trenger tett oppfølging for å sikre lønnsomheten 
sin. Om så ute på byggeplassen! Slik nærhet og oppfølging kan ikke internasjonale aktører gi. Men Stina kan, 
fordi hun bor her du bor.
 

NÅR ET BYGG PÅ OVER 4.000 KVADRATMETER 
SKAL OPPFØRES, KREVES NØYAKTIGHET. STINA ER 

BAKSPILLEREN SOM SIKRER LØNNSOMHETEN

HER BOR VI

Måker eller måser er sjøfugler som forekommer i samtlige 
verdenshav. I Norge har vi omlag 21 ulike måkearter og blant 
dem finner du for eksempel gråmåke, hettemåke, svartbak 
og fiskemåke. Den minste er dvergmåken som veier litt over 
100 gram og den største er svartbak, som kan bli over to kilo. 
Måkene har oftest tilhold langs kysten, men du kan også finne 
dem ved ferskvann. De hekker som regel i kolonier og de 
bygger reir på bakken eller i fjellvegger. Unntak er fiske- 
måken, som bygger sine reir i trær, eller krykkja, som bygger 
reir på husvegger. Begge kjønn deltar i ruging og mating av 
ungene. Måkene legger vanligvis rundt tre egg. Eggene reg-
nes som en delikatesse, og er særlig etterspurt i Nord-Norge.


