
I vårt kundesenter kl 08.00-15.30.  
Fås også i din bokhandel i Gjøvik 
for kr 249,-.

       YEN         I BILDERB
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�������	�
Abonnenter 


������	�

Älvsbyhus - ����s be�e �	 på 
��

Fra kr. 

1.545.100
ferdig oppsatt

Forhandler:

Erik Hanssen

Mob: 97 65 35 83

Mail: erikha@online.no

Se bare på hva som er inkl. i Älvsbyhus leveranse:

• Standard grunnmur • Varmepumpe • Kjøkkeninnredning 

• Garderobeskap • Hvitevarer til kjøkkeninnredning 

• Maling/ tapet/gulvbelegg • Komplett innvendig el-leveranse 

• Komplett innvendig VVS-leveranse • Fast pris i 12 måneder 

• Ca 7 ukers byggetid fra husleveranse til overtagelse.

> MER INFORMASJON PÅ ALVSBYHUS.NO

For bestilling av huskatalog og informasjon om din nærmeste 
forhandler, ring 69 23 54 40 eller gå inn på www.alvsbyhus.no

L AV E R E  KO S T N A D  – R I K E R E  L I V

Mod. Snøhvit

Slettvoll Gjøvik: Øvre Torggate 11, telefon 61 24 73 80  
Åpningstider: 09.00-18.00, lørdag 10.00-16.00   www.slettvoll.no

Nye møbler til jul?
Bestiller du nå, leverer vi hjem til

deg eller på hytta før jul.

Etabl. 1994
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SAMLET: Olav Engum (t.v.) snakket om trykkeri til Phil Green (HiG), Atiqur Rahaman (Bangladesh), Sri-
krishna Nudurumati (India), Marius Pedersen (HiG), Paula Žitinski Elías (Spania/Kroatia), Teun Baar 
(Nederland), Sepideh Samadzadegan (Iran), Peter Nussbaum (HiG), Aditya Sole (India), Melissa Olen 
(USA).  Foto: Henning Gulbrandsen

BIRI
Framtidens farge-
eksperter viste stor 
interesse for det nye 
trykkeriet på Biri. 
Kanskje det siste som 
bygges av sitt slag.

Per Hovland

Gjøvik er i disse dager arena for 
et større forskningsprosjekt. Co-
lor printing 7.0 heter prosjektet, 
som er EU-fi nansiert, og som le-
des av Høgskolen i Gjøvik (HiG). 
Det ambisiøse målet er å ta tryk-
kerikunsten til et nytt nivå.

Doktorstudentene som er 
tilknyttet, skal gjennom dette 
prosjektet utdannes til forskere 
innen farge og trykk. De sju unge 
stipendiatene har base i forskjel-
lige land. Nå møtes de for første 
gang, på HiG.

Blir kjent
Her blir de kjent med hveran-
dre, i løpet av fjorten dager med 
tettpakket program, et såkalt 
training event. I den forbindelse 
besøkte de mandag Nr1 Trykk 
på Biri, sammen med master-
studenter ved HiG. 
Prosjektleder Olav Engum viste 
dem rundt i det nye trykkeriet 
som etter planen skal starte før 
jul.

– Verden forandrer seg fort. 
Dette er kanskje det siste rota-
sjonstrykkeriet vi bygger. Lese-
vaner endrer seg, papiravisen 
taper terreng. For ti år siden var 
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Lukten av 
trykksverte

■

det ingen som snakket om digi-
tal trykk. Nå er det kommet for 
fullt, selv om hastigheten fore-
løpig ikke kan sammenliknes 
med dette anlegget. Her klarer 
vi 34.500 eksemplarer i timen, 
fortalte Engum til en lydhør 
gjeng.

De hadde detaljerte spørs-
mål om alt fra trykketempo, 
bruken av plater, temperatur 
og fuktighet, støvhåndtering 
og mye annet.

Viktig for bransjen
– Prosjektet vil utdanne en ny 
generasjon av forskere og inno-
vatører innen trykkteknologi 
med fl ere farger. Det legges vekt 
på mobilitet, at studentene skal 
fl ytte på seg. En viktig kompo-
nent i prosjektet er i tillegg sam-
spill mellom privat og akademisk 
sektor. Slik utveksling vil drive 
forskingen et steg videre og ikke 
minst være veldig viktig for den 
grafi ske industrien, understreker 
prosjektleder for EU-prosjektet, 
professor Jon Yngve Hardeberg 
ved HiG.

Studentene vil jobbe ved for-
skjellige universiteter i England, 
Sverige, Tyskland og Frankrike, 
i tillegg til HiG. Et poeng med 
Gjøvik-oppholdet har vært å 
samkjøre arbeidet som skal skje 
framover.

Hardeberg forventer seg fl ere 
nyvinninger i løpet av prosjektet.

– Et mål er å fi nne nye og 
kreative måter å bruke teknologi 
som allerede fi nnes. Det fi nnes 
nemlig et uutnyttet potensial 
her, sier professoren.

CP 7.0
Et EU-fi nansiert forsknings-

prosjekt innen farge og trykk.
Sju doktorstipendiater fra 

forskjellige verdenshjørner skal 
i løpet av to år utdannes som 
forskere innen fagfeltet. 

Ledet av Høgskolen i Gjøvik, 
ved Fargelaboratoriet.

Samarbeidspartnere er uni-
versiteter og bedrifter i Sverige, 
England, Tyskland og Frankrike, 
i tillegg til private aktører

Det hører til sjeldenhetene 
at høgskoler tildeles slike EU-
prosjekter

■
■

■

■

■

■

Stanset varebil med narkotika
GJØVIK: Natt til onsdag stanset politiet en varebil i Tho-
masdalen i Gjøvik. Mannen som kjørte bilen og passasje-
ren ble pågrepet, mistenkt for bruk av narkotika, opplyser 
politiet.

Bilføreren var mistenkt for å kjøre bil i ruset tilstand, og 
jourhavende politijurist besluttet å ta blodprøve av man-
nen. Vedkommende fi kk førerkortet beslaglagt.

I tillegg fant politiet også en mindre mengde narkotika i 
bilen. Forholdet anmeldes.


