GIR DEG MULIGHETER OG
HJELPER DEG GJERNE!
DAGLIG LEDER OG TIDLIGERE AKTIV BMX SYKLIST PÅL MØKLEGÅRD OPPLEVER SITT
HOVEDOPPDRAG I VOKSENLIVET KRYSTALLKLART: Å LEGGE FORHOLDENE BEST MULIG TIL
RETTE FOR HVERT ENKELT MENNESKE HAN MØTER.
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ÅPENBART AT PÅL TRIVES i og på jobben. Her klargjør han et panser for lakkering. Neste oppgave
på lista er å nylakkere en eldre kjøkkeninnredning. Deretter å se på en gitar med noen sår i lakken.

V

i møter Pål til en hyggelig prat
over en varm kaffekopp i lokalene
til Nord Lakkering As på Østkilen.
Pål forteller tidlig i samtalen at
han opplever at den røde tråden for å skape
trivsel er tilnærmet lik uansett hvilken arena
man er på. Og dersom nevenyttige, joviale
og praktiske Pål skal kunne få sitt ønske om
nettopp trivsel for alle innfridd, så opplever

han at oppmerksomheten vår bør være på det
jordnære plan, det håndfaste og praktiske.
– Jeg tror praktiske fag vil blir viktigere i
fremtiden, det kan bli litt mye teori nå for
tia. Det er å bruke praktisk kunnskap vi jo
trenger, sier Pål.
Dersom vi alle skal kunne trives så har
Pål tro på at hvert enkelt menneske bør bli
møtt, sett og lyttet til, bli tatt på alvor og

vist respekt av ansvarlig voksne. Da må de
voksne foreldre, trenere og ledere iblant
legge sine egeninteresser og seg sjøl til side.
– Gi alle barn og ungdommer heller anledning til å prøve ut ulike ting gjennom allsidighet og variasjon, gi dem tryggheten til
å våge å prøve ut forskjellige ting. La dem
eventuelt få lov til å gjøre sine feil, oppfordrer Pål engasjert.

Pål skjønner altså at vi kan ønske feil
velkommen, for det er jo de vi lærer av. Prøve
og feile, i praksis. I neste setning oppfordrer
Pål raskt til mer samarbeid mellom ulike
idrettsgrener. Han ønsker seg et bredere
tilbud og tilrettelegging på tvers av ulike type
idrett.
– Mer samarbeid på tvers tror jeg er til
både den enkeltes utøveren og kundens
beste, og det er jo de vi jobber for. Det kan gi
alle en opplevelse av å «få det til». Og å få det
til er viktig for oss alle, sier Pål klokt.
Hva med voksne som gjerne vil strukturere, ordne og styre?
– Gjør mer som ungdommen selv vil, ikke
så mye som de voksne vil! Legg heller forholdene til rette for hver enkelt, se talentet i
dem, la de finne ut hva de brenner for. Og la
dem både oppdage og velge selv! sier Pål ivrig
og krystallklart.
Pål er av de heldige som uttrykker at han
har vært heldig med valg av foreldre. Ifølge
Pål har foreldrene nemlig alltid støttet og
tilrettelagt på beste måte for han. Også når
Pål pakka sekken i Gressvikveien og dro
til North Carolina, i 1992. Lidenskapen
for BMX sykling var fortsatt på plass i Pål

ved ankomst USA, fikk sponsa sykkel av en
hyggelig amerikansk leverandør - og det hele
endte med blant annet en plass på pallen,
under kvalifiseringa til nasjonale ligaen i
USA.
– Den friheten til å velge som jeg fant i
USA liker jeg veldig godt, den tror jeg gjorde
meg både tryggere på meg selv og mer selvstendig. Jeg var heldig og fikk lov å ta egne
valg av foreldrene hjemme, fikk prøve meg
fram og å iblant feile var helt OK. Det gjorde
meg godt rustet for fremmede og ukjente
ting og tang. Opplevelsene og erfaringene
fra USA ble derfor et slags vendepunkt i
livet mitt, jeg føler at jeg både våget mer
og kanskje nettopp derfor ble mer kreativ i
praksis, forteller vennlige Pål.

KUNDENE VELGER SELV –
OG JEG STÅR GJERNE
TIL TJENESTE
Å velge selv, på eget selvstendig grunnlag,
det gjør også kundene av Nord Lakkering AS.
Det vet Pål. Den tilpasningsdyktige og fleksible bedriften ønsker ingen markedsmakt, og
skjønner at ingen kan tvinges til å bli en god

og lojal kunde.
– Hverdagen min handler om å være
hjelpsom, og være god på å dekke hver enkelt
kunde sine ulike behov og ønsker. Vi må
tilpasse oss kundene og tilrettelegge både
effektive og rimelige praktiske løsninger for
eneste kunde. Løse deres problemer, sier
Pål - som er veldig innforstått med at det er
skreddersøm som gjelder i forretningslivet
innen bilskader og lakk. Og at det å være en
slags altmuligmann som kan løse det meste
av ulike type lakkeringer og bilskader ut ifra
hver enkelt kunde sine ulike behov er utrolig
viktig.
Kollegaene og Pål jobber med sprøytelakkering, reparerer småskader, fikser kantkjørte felger, og benytter seg av konseptet
Smart Repair, som den kreative og energiske gladgutten var først ute med i Norge.
Apropos Påls kreative side: i 2010 var Pål
med i finale på «Skaperen» på TV2. Det endte
med at Ideen om en helletut for maling ble
kjøpt av Jotun.
På Nord Lakkering AS sine nettsider www.
nordlakkering.no kan du lese om bedriftens mange tjenestetilbud.

HAN KAN OG HJELPER TIL MED ALT: Gressvik gutten Roy «Frågan» Johannessen får ikke fullrost Pål
og resten ev teamet på Nord Lakkering AS på Østkilen. Her henter Roy bilen sin etter en reparasjon av bakluka.

