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Varierende vær i vente
Gjøvik
Litt sol, en god del regn og noe vind
kan ventes de kommende dagene.

Mina Th. Watz

Det ser ut til at vi kan vente oss ei
helg som ikke byr på så aller verst
vær. Lørdag vil bringe med seg noe
variert skydekke og litt vind, men det
ser ut som det blir opphold hele lørdag. Søndag blir det noe penere vær.
– Vi kan sannsynligvis vente oss
13 til 14 grader, kanskje også opp

mot 15 til 17 grader noen steder, sier
statsmeteorolog Pål Evensen.
De gode dagtemperaturene vedvarer ikke nødvendigvis utover natta.
Ifølge meteorologen vil man flere
plasser måtte forberede seg på nattemperaturer ned mot null.
Vestlandet vil få nedbør, sammenhengende i noen dager. En del
av nedbøren vil også komme innover Østlandet i form av byger.
– Det kommer inn noen regnbyger nå og da, men det kan bli sol innimellom, forsikrer meteorologen.

Temperaturen blir ikke så ille
disse dagene heller.
Den siste uka har flere områder
opplevd rester av storm fra kysten.
Vinden ser ut til å komme tilbake.
– Det vil nok kunne bli kuling i
fjellområdene og av og til vil dette
også merkes i lavlandet, sier Evensen.
Han legger til at de som eventuelt skal kjøre over fjellet på vei mot
Vestlandet bør vær obs på snøbyger
på fjellene.

Bygevær: Regn, sol og vind er hva vi har i vente.



Arkivbilde

ROBOTDANS: Iver Erling Støen i LO (t.h.) ble helt oppslukt av robotdansen inne i avlukket. Ambassadør Jose Sojo (midten) likte også det han så. Fabrikksjef Skjalg

Stavheim viser beholdere Venezuela har kjøpt en million av.

Foto: Bjørn Erik Berntsen

n PÅ BESØK I INDUSTRIPARKEN

Oppslukt av robotdans
RAUFOSS
Ambassadør Jose
Sojo representerte på
Raufoss sin «knallrøde» president Hugo
Chávez i Venezuela,
og i møte med den lokale fagbevegelsen.

Bjørn Erik Berntsen

Den venezuelanske ambassadøren i Norge besøkte både
Ragasco og Benteler i Raufoss
industripark. Førstnevnte lager
trykkbeholdere i komposittmateriale, sistnevnte bildeler.
Lokalbesøket ble avsluttet i

Hunton hos lokal fagbevegelse
med Størk Hansen i front.
Ambassadøren ble invitert
av distriktssekretær Iver Erling
Støen i LO etter et møte med
Sojo på Lillehammer før ferien.
I dag er det meningen Sojo skal
besøke Høgskolen i Gjøvik.
Venezuela er storkunde
President Hugo Chávez leder
det søramerikanske landet
med omtrent 26 millioner innbyggere. Petroleumsprodukter,
olje og gass, utgjøre omtrent 80
prosent av landets eksport.
Chávez er tydeligvis svært godt
fornøyd med Ragascos (Raufoss
Gas Container) produkter. I trefire omganger siden 2008 har

Venezuela med presidenten i
spissen, kjøpt til sammen nærmere en million gassbeholdere
fra Raufoss-bedriften.
I Ragascos 12-årige liv har
Venezuela handlet mellom 10
og 12 prosent av produksjonen,
fortalte Øyvind Hamre til Oppland Arbeiderblad.
90 prosent eksport
Hamre er daglig leder i den
hypermoderne bedriften nord
i industriparken. Han og øvrig
ledelse orientere ambassadøren om produksjonen.
n 90 prosent går til eksport verden over.
n Materialet i beholderne er laget av polyetylen (oljeråstoff).

n Vekta er flere kilogram lettere
i forhold til stålbeholder.
n Gir ikke grunnlag for eksplosjonsfare med personskader.
På spørsmål fra Sojo om
komposittbeholdere er rimeligere enn stålbeholdere, fikk han
et nei. Utviklingskostnadene er
store, forklarte Hamre.
Beholdere til bil
Venezuela har sin egen design
på varene fra Raufoss. Kappa
på toppen av beholderen skal
være knallrød. Og slik er det
blitt i årenes løp.
Ledelsen ved Ragasco/Raufoss Fuel Systems ser for seg flere
store muligheter for eksport til

landets Hugo Chávez styrer. Presidenten har bestemt at halvparten av landets kjøretøy skal bruke gass. Bilene skal kunne bruke
enten naturgass eller bensin.
Venezuela er store på blant
annet gassforekomster. Landet
monterer også Ford Fiesta personbiler produsert i Mexico.
Ragasco-ledelsen ser store
muligheter for å kunne levere
CNG-beholdere til store deler
av bilparken i Venezuela. Disse
trykkbeholderne for naturgass
monteres i personbilene.
2013 kan bli året da president Chávez bestiller enda mer
fra Raufoss.

