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Modum h satser på velkjente navn
Jon Hovland føler seg klar
til å gå løs på sin femte
periode i kommunestyret
i Modum som representant for Høyre. Han
topper partiets valgliste
etter nominasjonsmøtet.
Knut Bråthen

kbr@bygdeposten.no
922 33 605

– Jeg føler meg fortsatt motivert og har tro på en samling
på blå side og at Senterpartiet
blir en del av det flertallet, sier
Hovland, som erkjenner at
han var i tenkeboksen en
stund før han ga nominasjonskomiteen beskjed om at
han var klar for nok en runde.
Det var under Modum Høyres nominasjonsmøte i onsdag kveld at listen ble vedtatt.

Her er listen: 1. Jon Hovland, 2. Anita Skretteberg, 3.
John Arne Wendelborg, 4.
Aina Østenengen, 5. Per Rune
Grønhovd, 6. Lene Magnussen, 7. Nina Aamotsbakken, 8.
Torgrim Ingvoldstad, 9. Camilla Smedsrud, 10. Tore Fossen, 11. Kjell Ole Sønsteby, 12.
Kjell Roger Larsen, 13. Linda
Røed, 14. Trond Arne Ingvoldstad, 15. Svein Harald Kvia, 16.

Svein Sønju, 17. Fin Resch, 18.
Aud Strand, 19. Kurt Kleppe
Josefsen, 20. Haakon Magnussen, 21. Birgith Plant, 22. Per
Erik Thomassen, 23. Gullveig
Nordalen, 24. Terje Tandberg,
25. Sigmund Mossige, 26.
Anne Brenna og 27. Gudmund
Berg.
Les mer på
bygdeposten.no

kLar: Jon Hovland troner nok en
gang som toppkandidat for Høyre i
arkIVFoto
Modum.

FIkk MedaLJe: Sverre Fjellstad (foran t.v.), Nils Henning Austad og Laila Næss Hilsen fikk Norges Vels fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste, Ordfører Ståle Versland (bak t.v.)
Foto: prIVat
og Ole Brunes sto for utdelingen på fredag.

Laila har hatt samme
arbeidsplass i 36 år
Årets julebord tok en sland og daglig leder i Nærings- praktisk og trivelig
rådet, Ole Brunes.
Grunnen til at hun har vært så
uventet vending for
lenge i bedriften, er en miks av
fire medarbeidere på Målløs
praktiske forhold og trivsel.
– Det har vært en grei jobb i
Modum Glassindustri. Laila Næss Hilsen (61) har vært
Boel Kristin støvern
bks@bygdeposten.no
416 91 725

Modum Glassindustri hedret
fire av sine mest trofaste medarbeidere siste fredag. De fire,
som til sammen har 157 års
fartstid i bedriften, fikk da tildelt Selskapet for Norges Vels
fortjenstmedalje for lang og tro
tjeneste.
Under bedriftens julebord på
Tyrifjord hotell ble medaljen
delt ut av ordfører Ståle Ver-

hele 36 år på Modum Glassindustri. Hun har vært med på to
«flyttelass» – først fra Ihlen til
Gustadmoen og deretter til dagens lokaler i Katfoss.
Hun var helt intetanende da
det under julebordet ble kunngjort at hun skulle få medalje.
– Jeg ble ganske målløs. Jeg
føler jo ikke at det har gått så
lang tid siden jeg begynte. Men
det var selvfølgelig veldig koselig også, sier Laila, som jobber
med ordreregistrering og tilbud.

passe avstand hjemmefra, som
er Drolsum, og arbeidsmiljøet
har vært bra, sier hun nøkternt.
Selv om hun har vært 36 år i
samme bedrift, rakk hun noen
års yrkesliv ute i verden før hun
slo seg til ro i Modum.
– Jeg tok handelsskolen og
var ett år i Canada. Så jobbet jeg
på Norefjell, og deretter i Oslo i
noen år.
Nå har hun så smått begynt å
tenke på pensjonisttilværelsen,
selv om hun ennå ikke har bestemt seg for når hun skal gå av.

Dessuten har hun en annen
jobb «på si».
– Ja, jeg fører litt regnskap for
selskapet til mannen min også.
De siste årene har jeg jobbet
kun 50 prosent på Glassindustrien.

Vesentlig ressurs
Daglig leder Henning Austad i
Modum Glassindustri synes det
er viktig å vise at de setter pris
på trofaste medarbeidere.
– Slike personer er viktige, og
alle bedrifter bør alltid benytte
muligheten til å anerkjenne
den innsatsen folk legger i arbeidsplassen sin gjennom så
mange år. Vi har alltid hatt en
grunnidé om at vi skal holde

folk i bedriften og ikke bruke
opp- og nedturer i markedet
som en mulighet til å justere
bemanningen. De folkene vi
har i bedriften, er en så vesentlig ressurs at det må vi ha et
langsiktig perspektiv på, sier
daglig leder Henning Austad.

Fakta
Disse fire fikk Selskapet for
Norges Vels fortjenstmedalje
for lang og tro tjeneste:
■ Sverre Fjellstad, ansatt i 34 år
■ Thor Erik Hansen, ansatt i
37 år
■ Laila Næss Hilsen, ansatt i
36 år
■ Nils Henning Austad, ansatt i
50 år (27 som daglig leder)

