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Arbeidsliv

OSLO: I første halvår brukte nord-
menn 2,5 milliarder kroner på hår-
klipp og skjønnhetspleie. Det var
en økning på 5 prosent i forhold til
samme periode i fjor.

Også på vaskeriene og renseri-
ene la vi igjen mer penger i løpet
av årets seks første måneder. Om-
setningen var på 798 millioner

kroner, og det er 2 prosent opp
sammenlignet med samme perio-
de i fjor, viser tall fra Statistisk sen-
tralbyrå.

Også begravelsesbyråene opp-
levde en oppgang, og omsatte for
409 millioner kroner. Det er en 4
prosents økning i forhold til første
halvår i 2003. NTB

2,5 mrd på skjønnhetspleie

 12
Tirsdag 5. oktober 2004

HAUGESUNDS AVIS

••••

Ny rekord på Oslo Børs
OSLO: Det ble satt ny historisk
toppnotering på Oslo Børs alle-
rede etter ett minutts handel man-
dag morgen. Børsåpningen ble
imidlertid 40 minutter forsinket på
grunn av datatrøbbel. Det var
knyttet stor spenning til utvikling-
en på Oslo Børs mandag morgen.
Forventninger om en ny børs-
rekord lå i lufta.  NTB

Fiskeyngel og hogging av ut-
rangert Nordsjøstål blir lig-
gende vegg i vegg på Raunes.
Raunes Fiskefarm lå midt i veien
for AF Decoms planer og måtte
vekk. Løsningen ble at de flyttet
på andre siden av bekken på in-
dustriområdet. Nå får de et mo-
derne anlegg og mangedobler
yngelproduksjonen av torsk.

–  Vi er overbevist om at vi får
en helt rein nabo og har ingen

betenkeligheter med å fortsette
her på Raunes, sier Sigbjørn
Langhelle. Selve produksjons-
vannet blir pumpet opp fra 80
meter et godt stykke fra selve
annleggsområdet. Etterspørse-
len etter torskeyngel er stor og
Raunes Fiskefarm skal også utvi-
de sin egen produksjon av opp-
drettstorsk.

De flytter inn i de nye loka-
lene i løpet av høsten.

Yngel og stål
vegg i vegg

Ikke en dråpe forurensing i Vatsfjorden
og 30 faste arbeidsplasser i 30 år. Det 
lover AF Decom i  Vindafjord. Men John
Røgenes (74) ble jaget fra båtplassen sin.

Tekst: SIGMUND HANSEN

I slutten av januar skal industri-området på Raunes
ved Vatsfjorden stå ferdig opprustet for 20 milli-

oner kroner: Forsterket kai, kontorbygg,
verksted, lager og en kjempestor, tett be-
tongplate på nesten fem dekar.

30 personer skal ansettes lokalt og i
mai kommer de første delene av Ekofisk-
tanken til Raunes. Der skal bitene skjæres
opp og sendes videre til stålverk og god-
kjente deponi.

Ingen forurensing
Selskapet som har leid 500 dekar på Raunes for 30
år, AF Decom, er store i de-montering. Dette selska-
pet rev blant annet Shell-raffineriet på Sola. Drifts-
leder Olav Ubøe lover null forurensing i Vatsfjor-
den.

– Vi legger membraner og tette sperrer under en
svær betongplate der alt arbeid skal foregå. En tre
meter høy mur skal dempe støyen fra arbeidene. Fra

platen styrer vi avren-
ningen til ei renne med
sandfang, oljeavskiller
og en inspeksjons-
brønn der vi tar prøver
hele tiden for å forvisse
oss om at det eneste
som renner ut i fjorden
er vanlig regnvann, sier
nedstrandsbuen. Han
har fått jobb nær hjem-
met etter sju år på far-
ten rundt om i Norge.

Ekofisk-tanken skal
skjæres i store biter ute
i Nordsjøen og lastes i
containere som forsy-
ningsskip frakter til
Raunes.

Nye utvidelser
Allerede nå har AF De-
com sikret seg arbeid
for 30 personer i Vats
fram til 2008. Selv om
både et anlegg på Eld-

øyane på Stord og et planlagt anlegg i Mekjarvik i
Randaberg konkurrerer med Raunes om oppdrage-
ne, er topplederen i AF Decom, Robert Haugen, op-
timist.

– I løpet av 20 år skal 400 små og store installasjo-
ner i Nordsjøen fjernes. Her blir mye arbeid. Derfor
satser vi langsiktig i Vats.

Bygningssjef Kjell Kjærland i Vindafjord kommu-
ne forteller at det i disse dager legges ut en plan for
å utvide industriområdet med en kailinje på rundt
500 meter og utfylling av Grønevika.

Dette blir aktuelt dersom AF Decom får flere opp-
drag.

sigmund.hansen@haugesunds-avis.no

)

Travelt på Raunes i 3

SVÆRE GREIER: Bygningssjef i Vindafjord, Kjell Kjærland (til venstre) har alt planene klar for utvidelser og nye kaier på Raunes. D
gamle industriområdet i stand.

FIKK JOBB: Vatsbuene Torgny Tørres-
dal (til venstre) og Theodor Soland har
vinket farvel til reising landet rundt på
anlegg. De er blant de første som har
fått fast jobb på Raunes.

–  «Her blir
det mye 
arbeid»

Adm.dir. Robert
Haugen AF Decom

� AF Decom skal bruke Raunes til å
sluttbehandle opphoggingen av
Ekofisktanken.

� AF Decom leier Raunes industri-
område i 30 år

� AF Decom investerer over 20 mil-
lioner på Raunes, ansetter 30 lo-
kalt og starter full drift fra
april/mai neste år.

� Det arrangeres folkemøte i Vind-
afjordhallen om planene fram-
over torsdag 14.oktober.

� FAKTA
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