- Har besluttet å gro enda litt
mer fast som øyværing
Navn: Henny Førde
Alder: 27
Bor: Fillan
Henny Førde (27) har jobba
her siden 2014. Nylig kjøpte
hun også leilighet.

FLØTTA HIT
- Det er foreløpig litt uvant
å skrive Fillan som adresse,
sier Henny Førde og ler.
27-åringen, opprinnelig fra
Trondheim, har besluttet å
gro enda litt mer fast som
øyværing, for nylig kjøpte
hun nemlig leilighet i Fillan.
Men ukjent med øyregionen
er hun slett ikke. Førde har
jobbet i havbruksnæringa
fast siden høsten 2014, og
har også hatt god kjennskap
til næringa og enkeltbedrifter
her ute gjennom master-studiene og sommerjobber.
Førde er utdannet bachelor
i biologi, etterfulgt av to år
med marinbiologi i master-

programmet “Marine coastal
development” med fordypning i akvakultur. I starten
var hun studentassistent i
Brohode-samarbeidet mellom NTNU og øyregionen. For
mange NTNU-studenter og
for Henny, var det nettopp
slik hun først ble kjent med
øyregionen.
I forbindelse med masteroppgaven, var hun en del
på Frøya for å ta prøver ved
Seaweed Energy Solutions
tareanlegg. Deretter ble hun
forespurt om sommerjobb
ved Måsøval Fiskeoppdrett
og fikk fra høsten 2014 jobb
ved anlegget i Laksåvika på
Hitra. Først som røkter, nå
som biologisk controller.
- Jeg jobber i Måsøval både
på Hitra og Frøya. Jeg har
en veldig variert arbeidsdag,
som samtidig veldig relevant
for kompetansen min.
- At du har gode arbeidsdager styrker håpet om at du
blir her ute hos oss?
- Jeg har jo faktisk forrige
uke kjøpt leilighet i Fillan, så
nå må jeg bli her, sier biologen og ler.

Hvorfor hun flytta utover,
har jo med å finne en relevant
arbeidsplass å gjøre. Men
hvordan føler Førde at hun
er tatt imot av lokalmiljøet i
øyregionen?
- Jeg føler jeg er veldig godt
mottatt og har blitt kjent med
nye folk. Jeg trives. Fram til nå
har jeg ukependlet til Trondheim i helgene, men skjer det
noe artig her i helgene, så
blir jeg med på det også. Om
sommeren er det masse som
skjer, nesten mer her ute enn
i Trondheim.
- Hva er det beste med øyregionen?
- Det beste er at man er så
flink til å følge med på utviklinga og det som skjer innen havbruk. Her er mange
bedrifter samlet på en plass
og man får god kontakt med
alle leddene i næringa.
- Hva kan øyregionen bli
bedre på?
- Det er jo langt mellom
stedene her, da. Det blir
mye bilkjøring av det, og litt
dårlige veier, så det går det
an å bli bedre på.

- Skulle aldri flytte
til kysten og ei øy

- Jeg tror du skal være med til
Hitra.
Det sa Jørgen Fjeldvær til
Rutt Janne Lystad (32), da de
jobbet sammen i panserbataljonen, Indre Troms. Den gang
var de ikke kjærester, så Rutt
Janne trodde Jørgen mente
på besøk. Men Jørgen, han
mente for godt.

møter seg selv i døra av og til.
Hun har bodd på Hitra siden
2012. I august 2014 giftet
hun og Jørgen seg, og i februar i år flyttet de inn i sitt nybygde hus på Ansnes.
Rutt Janne forteller at hun
har blandede følelser for
øyregionen.
- Øyregionen er en kjempeflott plass å bo, store deler av
året og har definitivt mye å by
på. Det jeg har hatt vanskelig
med å rette meg etter, er at
miljøet er såpass lite og gjennomsiktig. Også har du bygdedyret. Det du ikke vet om
deg selv, det vet andre. Ellers
er øyregionen en trygg plass,
alle kjenner alle.

Møtte seg selv i døra

På jobbjakt

Rutt Janne Lystad (32) kommer i fra Agdenes. Etter å
ha bodd flere ulike steder i
Norge, var hun fast bestemt
på å aldri flytte tilbake til
Trøndelag og kysten igjen.
- Flere jenter i fra min hjemkommune har faktisk flyttet
ut til øyregionen. Jeg har rista litt på hodet over det, men
nå er jeg her jeg også. Så man

Det siste året har Rutt Janne
jobbet i Lerøy Midt, hvor hun
har reist rundt med et avlusningsteam på Trøndelags- og
Mørekysten.
Opprinnelig er hun utdannet sykepleier og det hender
hun tar på seg vakter i Hitra
kommune, for å vedlikeholde
kompetansen og fordi hun
har savnet pasientkontakten.

Navn: Ruth Janne Lystad
Alder: 32
Bor: Ansnes

FLØTTA HIT

- Har dere bosatt dere
her for godt?
- Vi har ingen garanti for det,
men det er planen. Jeg er for
tiden på leting etter en ny
jobb, hvor jeg får brukt meg
selv og de egenskapene jeg
har å tilby. For meg er en jobb,
litt mer enn kun en jobb, den
er også en altoppslukende
hobby. Jobben har mye å si
for trivselen i hverdagen og
den er en viktig faktor i forhold til om vi blir boende her
eller ikke.

Hva kan Hitra
bli bedre på?
- Jeg har bodd i ulike kommuner, og når jeg har flytta dit så
har jeg fått en velkomstpakke
med nyttig informasjon. Det
savnet jeg å få, da jeg kom flyttende til Hitra. Man føler seg
satt pris på, når man får en
velkomsthilsen rett i postkassa. Det betyr også at kommunen har fått med seg at du har
bosatt deg der, så det vil jeg
oppfordre Hitra kommune å
gjøre siden det er ganske stor
tilflytting her i øyriket.

