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KLEMMEJOBB: – På jobben hos oss 
gir vi gjerne klemmer. Det er så koselig, 
forteller Randi Christensen. Her er det 
Liva som får litt oppmuntring.

HER ER SJEFEN: – Dette er Marianne 
Mandrup, sier Maria. – Hun er sjefen min, 
men hun er vennlig og snill akkurat som 
meg.

PAKKER OG PAKKER: Det er viktig at alt blir rett, forteller Maria. – 97,5 % 
av alt vi pakker må faktisk være rett. Derfor må vi krysse av på listen når vi 
har hentet tingene.

SPISER: I matpausen sitter Maria sammen med Stein Atle Brynildsen og Alfred Tvedt. 
– Alfred fikk forresten jobb her fordi han er så utrolig flink til å telle, sier Maria.
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Maria Sæverøy Mullvik (24)  
og Liva Hillesvik Skauge (26)  
er fast team på jobb.
– Det er flott å jobbe sammen med Liva, fordi hun 
er så flink. Vi gjør alt på vår egen rolige måte uten 
stress, forteller Maria. 

Jobben er å pakke matvarer, frukt og mange 
andre ting til skoler og barnehager i hele Bergen 
og noen andre kommuner. 

– Bedriften vår heter Grønneviken. Det er full 
fart her hele dagen, jeg fikk denne jobben rett 
etter videregående. Det fineste med å være her 
er at det er så mye å gjøre. Lønnen kommer rett 
inn på kontoen min den tjuende i hver måned. Og 
der blir pengene stående, nesten alt da, forteller 
Maria.

Drømmen hennes er å få egen bolig. 
– Det har Liva. Men jeg er veldig fornøyd med 

livet mitt, fordi jeg har jobb sammen med kose-
lige folk. Jeg er venn med alle. Mot slutten av 
arbeidsdagen blir jeg alltid sliten, men faktisk så 
er jeg veldig sprek. Det har jeg arvet fra min mor.

På jobb med  
Maria og Liva

NY SEKK: Maria har fått ny sekk fra Grønneviken og viser den til kollegene Randi Christensen og Susanne Hjortland.

DRØMMETEAMET: Maria og Liva er 
superteamet på jobb. – Vi gleder oss 
hver dag til å jobbe, forteller de.

GULLENDE RENT: Hver fredag har Maria og Alfred ansvar for å 
rydde og ordne i kantinen. 

 i
Odd E. NErbø
odd.nerbo@bt.no

fotoreportasjen




