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fIKK MIdler: Banksjef i DNB Sandefjord, Monica Schjelderup delte ut på vegne av Sparebankstiftelsen DNB en sjekk på 400.000 kroner til Gunnar Horn leder for prosjektet 
Fjorden.org. og leder i Sandefjord Dykkerklubb.  foto: Per langeveI

Banksjef i DNB Sande-
fjord, Monica Schjel-
derup, sa det var en 
veldig glad mann i den 
andre enden av røret 
da hun gratulerte med 
tildelingen.
Per Langevei 
per.langevei@sb.no

– Det er en stor anerkjennelse 
for det prosjektet vi har vært i 
gang med i 2019. Tildelingen vil 
ytterligere sette fart på de am-
bisiøse planene vi har. Det er 

flott å se at noen tror på det vi 
gjør, og vil gjøre i framtiden. 
Midlene er sterkt motiverende 
for å drive Fjorden-prosjektet 
videre, sier Gunnar Horn, pro-
sjektleder og leder i Sandefjord 
Dykkerklubb.

tonnevis med søppel
 Og det er ikke småtterier som 
allerede er gjennomført. Hittil i 
år har de hatt 11 strandryd-
dingsaksjoner både på og un-
der vann. Det er foreløpig pluk-
ket opp to tonn med søppel, så 
det er fortsatt marine utfordrin-
ger i sandefjordsfjorden.

– Vi liker dårlig det vi ser og 
finner. Det er campingstoler, 
bunadssko, bildekk og masse 
plast. Hovedfokuset er å få en 
renere fjord, og det er iverksatt 
mange tiltak for å få dette til, 
sier Horn.

 Ikke bare rydding, men det 
er foretatt opphenting av såkal-
te spøkelsesteiner og stillehav-
søsters, etablering av to hum-
merparker og 34 IB-elever har 
rapportert inn sine funn til 
Hold Norge Rent. 

Inn i skoleverket
 Prosjektet har en tidsramme på 

tre år, og mye av innsatsen er 
basert på dugnadsarbeid. Like-
vel ønsker de ikke å avslutte det 
viktige arbeidet etter prosjekt-
slutt. De ønsker å videreføre 
prosjektet Fjorden.org. og få 
det inn i skoleverket.

– Vi retter oss spesielt mot 
ungdom, og gjør undervisning 
til en integrert del av arbeidet. 
Ungdom og elever er direkte 
med i utvikling og gjennomfø-
ring, sier Horn.

– Vi skal utarbeide kurs og 
opplysningsmateriell til bruk i 
skole og andre sammenhenger. 
Dette vil bli nettbaserte kurs 

som tilpasses alderstrinn, og 
det legges inn «tester» og illus-
trasjoner gjennom filmer og bil-
der, slik at det skal være lett for 
lærere å integrere dette i sin un-
dervisning, sier han.

 Det er Sparebankstiftelsen 
DNB sentralt som deler ut mid-
lene, og DNB lokalt som innstil-
ler. Søkerne må oppfylle visse 
kriterier. Prosjektene skal dri-
ves med dugnadsinnsats og 
den må ha ildsjeler.

Fikk 400.000 til miljøprosjekt: 

– helt fantastisk

PrISen: Enhetsleder Øyvind 
Vasvik (t.v) i Sandefjord kommune 
fikk overrakt prisen av adm. dir. i 
KLP Skadeforsikring, Tore Tenold.
 foto: lene KrIStIn hollSeter

Gullprisen deles ut til kommuner 
som tilfredsstiller kravene både når 
det gjelder kommunale formåls-
bygg og utleieboliger.
atLe MøLLer 
atle.moller@sb.no

Prisen gikk til Sandefjord kommune for 
deres gode bruk av internkontrollsyste-
met IK-bygg i forvaltningen av offentlige 
bygg. 

– Når kommuner jobber systematisk 

med å ta vare på bygg, skjer det langt færre 
skader, sier Bente Bang Ødegård, kommu-
nikasjonsrådgiver i KLP.

Juryen vurderer kandidatene etter disse 
kriteriene: Hvordan samhandling mellom 
eier, bruker og forvalter fungerer og hvor-
dan disse letter arbeidet med å opprett-
holde sikkerheten og kvaliteten i bygg, 
samt hvordan eier involveres for å få til-
strekkelig bevilgninger. 

– Vi er svært glade for at stadig flere 
kommuner tar IK-bygg i bruk, selv om vi 

skulle ønske at dette ble en standard løs-
ning for Kommune-Norge. Dette fordi vi 
mener det er helt avgjørende å ha gode til-
standsanalyser slik at man kan lage gode 
handlingsplaner, sa administrerende di-
rektør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold, 
da han delte ut prisene.

Prisen, som bare er mulig å motta én 
gang ble i år delt ut for 6. gang og deles ut 
av Norsk Kommunalteknisk Forening, 
DiBK og KLP Skadeforsikring. 

Sandefjord kommune tok gull 
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får du kjøpt hos Office24!
Julegavene

Unilux veggur
POP 28,5cm.

199,-

Oppladbar hodelykt MH5.
180m rekkevidde.

400 lumen.

498,-

har skiftet navn til

Office24 Sandefjord, Klinestadmoen 1, Fokserød
Tlf: 33 30 90 00 www.office24.no

Evergood filtermalt 500 gr

49,-

Stelton silikon
gryteunderlag/
kluter

198,-

Stelton smørboks

249,-

Konfekt Baileys

179,-

Stelton brødboks

390,-

Thermo-
kopp med
låsbart
lokk. Holder
varmen
i 4 timer.

98,-

Torqwell
dispenser
med
kjøkken-
kluter

98,-

Vinga dressbag
Innebygget dresspose.
Når man trekker posen

sammen, blir den til en bag

699,-

Batteri GP 20 pk
(AA eller AAA)

98,-
Telys røde
(50 pk)

19,-

Bærbar høyttaler
med skulderreim.
30W 27x11x11cm.
Vannavstøtende.
Spilletid 10t.

998,-

Alle priser er inkl. mva.

DU TRENGER IKKE KUNDEKORT FOR Å HANDLE HOS OSS


