Ballangen

Åpent anlegg for for elevene fra Ballangen
Tredje september var det geologiens dag, og tiende klasse elevene ved Ballangen barne og ungdomsskole fikk muligheten til å besøke Franzefoss
bruk A/S.

Avdelingssjef Thomas Addison
forklarte og informerte elevene
om gruvedriften ved Franzefoss
og det var mange elever som
syntes det var veldig interessant
å høre på.

Båttrafikk
Det en godt innarbeidet bedrift
som nå drives.
99 % av de ca. 150.000 tonnene
med dolomitt som Franzefoss produserer på et år blir fraktet med
båt til ulike plasser rundt om i Europa. Polen, Tyskland, England er noen av disse plassene.
Av de to kvalitetetene på det de leverer blir mye
brukt til kunstgjødsel i Norge, mens mye blir brukt til
byggeformål, og maling rundt om i Europa, nettopp
på grunn av hvitheten i dolomitten.

Rundtur i gruva
Her fikk elevene først et innblikk i hvordan Franzefoss driver sin drift. Deretter var det rundtur på anleggsområdet og tur inn i gruva som sto på programmet før det ble lunsj med boller og brus på elever og

lærere.
Flinke elever
Avdelingssjef ved Franzefoss bruk, Thomas
Addison, syntes det var en flott gjeng de hadde fått
på besøk.
- Det kan kanskje være greit for elevene å se litt på
bedriftsvirkeligheten og naturen på innsiden, selv
om det kanskje ikke er like intressant for alle sammen.
Underentreprenør Lehonard Nilsen A/S er det som
driver gruvedriften på bruket og så langt i år er de
kommet ca 800 meter inn i fjellet, noe som Addison er
svært godt fornøyd med.
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Lørdag var det muligheten for voksne og barn å
besøke Franzefoss.
- Det har vært kjempeinteresse, og vel 120 stykker
har vært innom i løpet av de tre visningane vi hadde
lørdag forteller Addison.
Folk kom helt fra Bjerkvik for å se på gruvedriften,
og de som kom var godt fornøyd med omvisningen
Franzefoss leverte.
- Det virker som om folk er innteresert i hvordan
det er her ute og få høre om hvordan gruvedriften
foregår.
Alt i alt er vi kjempefornøyde med hele helgen og
vi sitter igjen med et godt inntrykk på at de som kom
fikk noe igjen for besøket, avslutter avdelingssjef
Addison.

Ref:. Espen Møller Bakke (tekst og foto).

