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KASKJER Har du et tips 
eller bilde?

KaKe og Kaffe: Onsdag ble prisen feiret med kaffe og kake i 
kantinen. Fra venstre: Eirik Magnus Richardsen, Simen Bårdsen, Linda 
Pedersen Vik, Anna Bamba og Turid Marthinus

– Vi er veldig stolte av dere
På mandag delte 
arbeidsgiverforenin-
gen for vekst- og 
attføringsbedrifter 
(ASVL) ut prisen for 
«årets vekstbedrift».

 
Av de 230 bedriftene som er or-
ganisert under ASVL, var det 
Tromsø Asvo som mottok pri-
sen. Prisen var en pengepremie 
på 50.000 kroner.

- Vi er kjempeglade og veldig 
stolte! Vi fikk skryt for at vi er så 
synlig i samfunnet og for at vi 
klarer å etablere arbeidsoppga-
ver og arbeidsoppdrag ute i byen 
og i samfunnet, der folk er, og at 
vi ikke er så institusjonelle. Det 

har vært målsettinga vår i mange 
år, så i dag er vi bare veldig stol-
te, forteller Anne Bjørvik Opsahl 
som er daglig leder i Asvo.

Bedriften består av 100 ansat-
te som blandt annet tømmer 
søppelbokser i Tromsøs gater 
hver dag. Hver uke leverer be-
driften rundt 600 esker jobb-
frukt, og skolefrukt til 25 skoler. 
Bedriften har også budtjeneste 
og makulering, og er Tromsøs 
eneste bokbinder.

I dag ble det feiring med kake 
og kaffe i kantinen, og ordfører 
Jarle Aarbakke kom innom for å 
gratulere og rekke ut blomster.

- Vi er veldig stolte av dere og 
setter enorm pris på alt dere gjør, 
og det er veldig viktig for byen 
og kommunen vår. Dere sørger 
for at alle dere møter på blir litt 
sunnere, og for at det er rent og 
pent i byen, sa Aarbakke til Asvo 
under utrekkingen i dag.

- Her og nå, som ordfører, ut-
roper jeg dere til verdensmeste-
re! Avsluttet Aarbakke. Det ble 
stor applaus. 

Siv Mette Olsen, en av de an-
satte i Asvo, var den som mottok 
blomstene på vegne av bedrif-
ten.

- Det føltes veldig godt. Det 
var bare kjempeherlig at vi fikk 
denne prisen. Det føltes veldig 
godt.

Glede og stolthet
Kommunikasjonsrådgiver 
Flemming Trondsen forteller at 
den samlede juryen hadde flere 
grunner til å gi prisen til Trom-
sø Asvo.

- Bedriften har en tydelig og 
god ledelse, og også et veldig 
godt samarbeid med kommu-
nen og næringslivet, og de er 
synlig i bybildet. Samarbeidet 
gjør det mulig for bedriften å til-

by varierte arbeidsoppgaver for 
arbeidstakerne de har i bedrif-
ten. Han forteller at ASVL synes 
det er viktig at man har et godt 
samarbeid med øvrig næringsliv 
i kommunen bedriften ligger, 

fordi det gjør det mulig for ar-
beistakerne å for eksempel kun-
ne få arbeidspraksis i andre be-
drifter. Innsatsen de gjør blir 
også synlig for resten av sam-
funnet.
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