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Quiz på
Heistadpuben
I kveld starter man opp igjen
med Quiz på Heistadpuben
hver torsdag. Spørrekonkurranser er populære for tiden,
og for å fonye de ganle konseptene har de fått navnet
Quiz. Trim for hjernen, er
meningen.

1932

Ledige poster.
Hushjelp.
For en tro og pålitelig pike helst fra landet - er plass ledig
straks. Brevikspostens ekspedisjon anviser.

Tilleie.
Møblert værelse tilleie for 1
eller 2 herrer. Centralt. Egen
inngang. For full pensjon kr
18.00 pr. uke. Brevikspostens
ekspedisjon anviser.

VERDENSNYHET: Christoffer Corzani (22) fra Heistad har utviklet en batteridrevet alarm som varsler via SMS om brann, innbrudd,
temperaturendringer og lignende. Denne boksen gir brukeren kontroll over hytta eller båten, selv når man befinner seg langt unna.

Headhuntet fra
mammas kjøkken
22-årige Christoffer Corzani står bak en verdensnyhet
Som 15-åring ble Heistadgutten Christoffer Corzani
headhuntet til jobben som
it-utvikler i teknologiselskapet It4you. Det kan
selskapet som holder til
på Korvetten i Brevik nå
glede seg over.
Vivi Sævik
mobil 909 66 297
vivi.savik@pd.no

Daglig leder og gründer av
It4you, Henning Yven, intervjuet den datatinteresserte guttungen hjemme på mammas kjøkken. Dagen etter hadde 15åringen sin første dag hos Yven.
I disse dager lanserer selskapet
et produkt som det ikke finnes
maken til i verden - utviklet av
nettopp Christoffer Corzani.
Det er en såkalt AlertBrick, som
Christoffer har utviklet sammen
med sitt team.
– Ideen kom i forbindelse med
at jeg ønsket å forenkle eksisterende varslingssystemer. Jeg
ville gjøre dem både rimeligere
og enklere, forteller Christoffer.
Han synes at de eksisterende

TEAM: Katharina Holt er markedsansvarlig og jobber i team
sammen med Christoffer Corzani. Hun skryter av kreativiteten
hans.
varslingssytemenene på markedet er litt for kompliserte.
Varsler via SMS
En AlertBrick er et tilleggsprodukt til for eksempel en
røykvarsler, slik at dersom

røykvarsleren går av, så settes
AlertBricken i aksjon og sender
en SMS til eieren og varsler om
brann. Med andre ord blir man
varslet på mobilen der man måtte befinne seg, bare sekunder
etter at for eksempel røykvarsleren har begynt å ule på hytta.
– Jeg mener at dette er blitt et
enkelt og rimelig sikkerhetsprodukt som kan få flere forbrukere
til å sikre seg og sine eiendeler,
sier Christoffer.
Dette er altså gutten som var
skolelei etter 10. klasse på skolen. Han ville ha et friår og jobbe på bensinstasjon før eventuell videre skolevei.
Men så var det en nabo som
kjente Henning Yven i It4you
og tipset Henning om denne
datakyndige unge gutten.
Fikk tips om Christoffer
– Ja, jeg fikk tips om at jeg
burde dra og hilse på denne gutten, forteller Henning Yven.
– Gutten skulle visst blant
annet være en kløpper på SMStjenester.
Dette var på en søndag, og
Yven foretok et jobbintervju
med Christoffer hjemme på
mammas kjøkken. Dagen etter

begynte Chistoffer i jobb som
it-utvikler i It4you.
Henning Yven forklarer interessen for Chrstoffer med at selskapet hans blant annet jobber
med å utvikle tjenester for framtida.
– Basert på Christoffers kunnskaper tror jeg vi har muligheter
til å utvikle flere nye produkter,
sier Henning Yven.
Han mener at det ikke er hans
generasjon som sitter på de beste kunnskapene om den nye
datateknologien og sosiale tjenester, men nettopp unge personer som nå 22-årige Christoffer.
– Jeg har i alle fall ikke angret
en dag på at jeg ansatte Christoffer, sier Yven.
– Dét har jeg rett og slett ikke
råd til, for den gutten her sitter
på altfor mange gode ideer til at
jeg ikke vil holde på ham, sier
Henning Yven om sin unge
medarbeider.
Christoffer har nå ideer om å
videreutvikle AlertBrick-en til å
bli et komplett varslingssystem.
Teknoogien er vekjent, men
sammensetningen av komponentene gjør AlertBrick helt
unik på verdensbasis.

Tilleie.
Et møblert værelse med
adgang til kjøkken tilleie for
en dame. Helst en der kunne
påta sig å stelle litt i huset for
en enslig herre.
Brevikspostens ekspedisjon
anviser.

Filmen Shanghai.
Onsdag kl 7.30 i Losjelokalet
i Brevik, holder Redaktør
Reiersen foredrag om «Kampene ved Shanghai». Efter
foredraget fremvises filmen
Shanghai i 5 akter. Entre
voksne kr. 1., barn 35 øre.

Permanent krøll.
Vi garanterer lang holdbarhet.
Individuell koketid. Kombinasjonskokning. Originale
Frank Strøher oljer benyttes.
Vannondulation.
E. Pedersen, Brevik.
(Annonse)

Man bør smile.
Det burde oppmuntre til å
smile, når man hører, at der
bare brukes 13 musler til å
frembringe et smil, mens ikke
mindre enn 50 muskler må tas
i bruk, når man rynker pannen.

Stentøi - Istersild.
Fin ny islandsk sild, krydret
sild - stor og små, spekemakrel og ansjos selges fra kutter «Lindebø» ved broen, Brevik.

