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- Det beste med jobben 
er at vi er mye ute og i fysisk aktivitet

ommervikarene i Mo           
Industripark AS står 
hardt på for at det 

skal se velstelt og fint ut 
hele  sommeren. 

- Jobben er også svært variert, forteller Einar Skog-
lund. Han er sommervikar i MIP AS for fjerde året 
på rad og skal jobbe hele sommeren.
Sammen med de andre vikarene; Tore Vassdal 
Evensen, Jenni Løkkås Ulriksen, Stine Pruglhei 
Hagen, Stian Pruglhei Hagen, og med Øystein 
Iversen som arbeidsleder, passer de på at det ser fint 
ut på alle områdene i industriparken.
- Vi steller området helt ned ytterst på kaia, og nes-
ten opp til Hammeren, forteller Øystein Iversen.
Han har ansvaret for alle sommervikarene og har 
hatt det siden 2009. Han holder tritt med arbeids-
fordelingen og sørger for at vikarene har det de 
trenger av utstyr.
- Vi gjør alt fra å klippe gresset til å fjerne små-
skog. Vi klipper også busker og vanner blomstene, 
og vi har ansvaret for at det skal se fint ut rundt 
områdene til Mo Industripark.

Hva gjør dere når det regner?
- Hehe, er det et ordentlig møkkavær har vi nok av 
innearbeid, slik som ryddejobber, ler Øystein. 

Godt samhold
- Det er svært sosialt å jobbe her og vi har et godt 
samhold, forteller Tore Vassdal Evensen.
- Ja, og hver fredag steiker vi vafler, supplerer Øy-
stein.
Selv om arbeidet kan være fysisk tungt, lover Øy-
stein at sommervikarene får ta en pust i bakken når 
de selv føler for det.
- Det kommer to sommervikarer til i løpet av som-
meren, så totalt er de ni stykker i år.

Sosialt!- Vi har det veldig sosialt og samholdet er supert, skryter (f.v) Stian Pruglhei Hagen, Øystein Iversen, Jenni Løkkås Ulriksen, Einar Skoglund og Tore Vassdal Evensen.

Frodig industripark!

S


