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Flere saker

OLTEDAL

Fredrik (24) fant ut han
ville prøve noe nytt - tok
beina fatt og flytta til
Haugesund

Av Mads Netland

DelPublisert:
26.08.22 18:00 

Fredrik Skjold fra Oltedal ville prøve noe
nytt. Etter noen besøk lenger nord i fylket,
til Haugesund, fant han ut at det var
plassen å prøve.

Vise din egen annonse her?
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Friluftsbygg,
paviljonger,
uthus og 
garasjer m.m.
I grindabygg og 
andre tradisjonelle
teknikker.

TLf. 906 30 077

En Modern livsstil
Salong, med sansen

om det gode liv!

A N N O N S E

 For abonnenter

– Det handlet litt om at jeg ville prøve å !ytte til
en annen plass, å oppleve noe nytt. Søstera mi
!ytta hit for noen år siden. Etter å ha vært på
besøk hos henne noen ganger, har jeg likt
plassen mer og mer, sier Fredrik Skjold.

Fredrik likte seg altså såpass godt at han
bestemte seg for å !ytte fra Oltedal til
Haugesund.

– Jeg har fått meg dame her oppe, det gjorde
dagen lettere siden hun var her ifra. Jeg tra"
henne her i Haugesund, sier Fredrik.

Etter han fant seg dame, var det på tide å !ytte.

– Jeg begynte vel i jobb i Haugesund den 18. mai
mener jeg. Først !yttet jeg inn til dama som
bodde med mora. Det var vel i begynnelsen av
mai. Så fant jeg leilighet og jeg !yttet vel der i
midten av juni.

Svennebrev

Oltedølingen jobber for tiden i Eiwa AS som
rørleggerlærling.

– Typen til søstera, som er fra Haugesund,
jobber i samme #rma. Han har dratt i noen
snorer, sier Fredrik.

Tidligere har han jobbet som noe annet, han har
nemlig fagbrev som elektriker.

– Jeg skiftet yrke rett og slett. Det var bare for å
gjøre så mye jeg kan mens rygg og kne enda
tåler det. I tillegg er det litt mer blekk på CV-en.
Jeg trivdes godt som elektriker, men jeg er alltid
åpen for å prøve noe nytt. Da skole ikke var
aktuelt, var rørlegger noe jeg så for meg jeg
kunne bidra med, sier Fredrik.

Dermed startet han på svennebrev i rørlegging.

– Sånn som løpet er nå starter jeg som
voksenlærling og må gå som lærling i #re og et
halvt år, men siden jeg har fagbrev som
elektriker reduseres tiden til 4 år. I tillegg må jeg
gå på rørskolen i Haugesund et halvt år, med to
dager i uken og en eksamen til slutt, sier Fredrik.

Oltedal

Fredrik !yttet fra Oltedal tidligere i år, men han
ser tilbake til hjemplassen med et positivt blikk.

– Oltedal er jo en sykt kjekk plass å være, selv
om det er litt lite og avsides. Jeg savner
kompiser og kollegaer, og savner samholdet
der. Det er jo Oltedal som alltid vil være
hjemplassen. Mor og far, mormor og onkler bor
enda i Oltedal. Det er kun meg og søstera mi
her, resten er «stuck» der hjemme, sier Fredrik.

Selv om Fredrik savner Oltedal, er det en ting
Fredrik har med seg fra hjemstedet som han
muligens aldri vil gi slipp på. Og den tingen syns
haugesunderne er veldig morsom.

– De mener dialekten er så sykt rart, noe jeg ikke
vil påstå selv. De har noen «løgne» ord på alt i
Haugesund, men jeg blir litt terga på dialekten.
De syns jeg snakker litt snålt, hermer etter
dialekten min. De sier det er lettere å snakke på
engelsk, men jeg står i det. Oltedal har kanskje
rar dialekt, men det har de også, sier Fredrik.

Vise din egen annonse her?
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Les mer om: Oltedal  Arbeidsliv  Ut!ytter
Haugesund

Fredrik (24) fant ut han
ville prøve noe nytt - tok
beina fatt og flytta til
Haugesund

Risa vant veikontrakt til en
halv milliard – feirer med
markering på Ålgård

Maren (23) og kjæresten
kjøpte bolig i tøff tid: –
Merker at mer penger
forsvinner ut

A N N O N S E

Øyvind startet firmaet
hjemme i Solbakkane – Nå
nærmer han seg 40 ansatte

Ekteparet Fra$ord kjøpte
slott i Italia: – Vi lukket
øynene og dro kortet
Til toppen

Fredrik Skjold fra Oltedal. Foto: Facebook/ Eiwa AS

Ifølge Eiwa AS sin Facebook-side er Fredrik «En
smilende og grei kar som uten problemer kan
gjemme en utfoldet tommestokk bak ryggen sin
uten at noen ser den». Her er Fredrik sammen
med svogeren, Sigve Eik, som trakk i noen tråder
for å ska"e ham arbeid. Foto: Facebokk/Eiwa AS

Fredrik Skjold i arbeid. Foto: Facebook/Eiwa AS

Daniel Eik
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