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EØS-avtalen

Fire av ti vil vrake eller reforhandle
Fire av ti spurte vil enten si opp
eller reforhandle EØS-avtalen.
Det kommer fram i en meningsmåling InFact har gjort for VG i
mai.
Av dem som har gjort seg opp en
mening om saken, er det nå flere
som mener Norge enten bør gå ut
av eller reforhandle EØS-avtalen,
enn som mener at den bør bestå

Aura Avis

Torsdag 11. mai 2017

som i dag, skriver VG.
35 prosent av de spurte mener
avtalen bør bestå, 27 prosent
mener den bør reforhandles, 15
prosent mener avtalen bør sies
opp og 23 prosent svarer at de
ikke vet.
Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, mener målingen gjenspeiler
stemningen på årets LO-kongress

– At folk er skeptiske til EØS-avtalen har jeg stor forståelse for. Vi er
delt i synet i mitt forbund også.
Dette har vært et omstridt
spørsmål lenge, men jeg mener
EØS-avtalen har tjent oss godt i
25 år, sier Eggum til VG.
Påtroppende LO-leder Hans
Christian Gabrielsen har advart
kraftig mot å reforhandle eller si

opp EØS-avtalen. Blant Ap og
Høyres velgere vil en av tre si opp
eller reforhandle EØS-avtalen. I
Frp er den samme andelen 62
prosent og i Senterpartiet 64
prosent.
Folk i sentrale strøk er mest
positive til å beholde EØS-avtalen.

Kostbare
konflikter
14 arbeidskonflikter med til

sammen 8.900 involverte
arbeidstakere ble registrert i
fjor. 166.000 arbeidsdager
gikk tapt.
Tallene fra Statistisk sentralbyråviser en økning i antall
konflikter i 2016 sammenlignet med forrige hovedoppgjør i 2014.

Grønns skole med grønn løsning

Solstrøm til mobilen

LADESTASJONEN: Ingvar Kvande fra sol- og bioenergisentret har bistått elevene. Her med Daniel Strømsvåg, Daniel R. Hansen og Marius Heggelund.

På Tingvoll videregå
ende setter sola elek
tronene i sving, og
sørger for strøm til en
lading av mobiltelefo
ner og PC-er.
Yngve Lie

yngve.lie@auraavis.no
468 05 908

Først og fremst er det først eår et
bygg- og anlegg og elektrofag,
som har samarbeidet om å om
sette sol til strøm. Også elevene
på naturfag har vært delaktig.
Mandag ble snora klippet og
de første mobiltelefonene satt
til lading på skolen som var den
første i fyket og andre landet til
å bli Miljøtårn-sertifisert.

Fra sol til strøm
Ladestasjonen har solfanger på
taket og et 280 amperes batteri
i benken.
– Det har vært veldig nyttig.

Vi har lært mye av dem og de litt
av oss, sier Tommas Rambø fra
byggfag.
Marius Heggelund ved elek
trofag sier også at det har vært
et nyt
tig sam
ar
beid, samt at
solcelleenergi blir mer og mer
attraktivt.
De har samarbeidet med Ing
var Kvande ved Tingvoll sol- og
bioenergisenter:
– Det har vært artig å ha dere
på besøk. Å samarbeide med
Tingvoll videregående er en
sann glede. jeg tror prosjektet
er et godt grunnlag for enda fle
re prosjekter.

Nasjonal satsing
Prosjektet er Solstrøm i praksis
med tverrfaglig fokus, en del av
Den naturlige skolesekken i
regi av Naturfagsentret.
– Hovedmålsettingen i pro
sjektet er at elevene skal få økt
kunnskap om fornybare energi
kilder og økt bevissthet rundt
energibruk, sier lærer Vanessa
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SAMSPILL: Vanessa Hagen om
teamwork byggfag og elektro.
Hagen.
Elevene skal måle og analy
sere energiproduksjonen gjen
nom året, og hvert år skal an
legget videreutvikles. Tanken
er at prosjektet kan bidra til økt
miljøengasjement, og bygge
opp ferdigheter for en bære
kraftig framtid.

Først til lading: Marius Heggelund, Daniel Strømsvåg, Daniel
Reinfjell Hansen og Håkon Stomsvik.

