
Visste du at Meløys nye
varaordfører har ti år bak
seg som sveiser på offshore-
installasjoner? Les mer om
Greta Solfall i  

MITT MELØY SIDE 4 OG 5

Greta
Solfall i
vinden

NOVEMBER

Latteren sitter løst når Åse ErenBjørnsen (48) og Annfinn Alfheim(59) fra Halsaswingen leker segpå dansegulvet. 

Spreke spinn på parketten

LES HVA
SOM SKJER

I MELØY
Fyldig kalender

side 30 og 31
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 – Regnet
renner inn 

Helle-Katrin Gusjås (15) fra
Saltdal er ei av flere Salten-
ungdommer som er oppe gry-
tidlig for å gjøre unna mor-
gentrening før skolen starter.

SPORT SIDE 28 OG 29

Ferdigtrent 
før frokost

Sykepleier Knut Dybwik ved
Nordlandssykehuset har tatt
doktorgrad på bruk av hjem-
merespiratorer. 

NYHETER SIDE 6 OG 7

Respirator-
doktorgrad

Tar over
Fauske/
Sprint

Forsvarssjef Harald Sunde vil starte
nedleggelsen av Bodø hovedfly-
stasjon i 2017. Innen 2021 vil han at
den skal være nedlagt. AN kjenner
nå hele innholdet i utkastet til 
Sundes fagmilitære råd. Det betyr 
at Nord-Norge kan bli helt uten
kampfly. 

NYHETER SIDE 4 OG 5

Forsvarssjefen vil legge ned hovedflystasjon

Blått lys 
for Bodø

SPORT SIDE 30

Anny Lorentzen (87) har slitt
med lekkasje i taket på leilig-
heten sin i årevis.  – Jeg orker 
snart ikke mer, sier hun.

NYHETER SIDE 8

Ukens Go’helg-produktUkens Go’helg-produkt
fredag og lørdagfredag og lørdag

Gjelder så langt beholdningen rekker. 
Kun til private husholdninger.

Fast Go’helg-pris

pr. pakke

FFaasstt GGo

ppprpr. papakkkkkkee

Fersk kyllingfilet
160 g pr. kg 105,63
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I disse dager er det 50 år siden Distriktenes ut-
byggingsfond ble etablert. Dermed har de som
jobber for en aktiv distriktspolitikk god grunn til
å feire. Og kommunal- og regionalminister Liv
Signe Navarsete har helt rett når hun kaller det
som har skjedd deretter for en suksesshistorie.

Etter krigen var det spesielt gjenreisingen i
Nord-Norge som da hadde prioritet gjennom
egne planer for denne landsdelen. Stortinget
vedtok så enstemmig i 1961 å opprette Distrik-
tenes utbyggingsfond. Hele landet skulle da få ta
del i industrialiseringen. Den gang var det vekst-
politikk som gjaldt.

Utover 70-tallet tok distriktspolitikken nye vei-
er. Selskapet for industrivekstanlegg ble etablert.
Distriktspolitikken ble i første rekke drevet fram
av sterke krefter i Ap og Sp. Dette skjedde som
en forlengelse av det gamle slagordet «By og
land, hand i hand». Men det var også Høyre-folk
som skjønte hvordan landet skulle bygges. For
eksempel er det faktum at vi har fått et finmas-
ket nett av kortbaneflyplasser over hele landet,
et resultat av planene som ble skissert av sam-
ferdselsminister Håkon Kyllingmark (H). 

Et avgjørende
grep ble foretatt i
1975. Da ble ord-
ningen med geo-
grafisk differensi-
ert arbeidsgiverav-
gift innført. Der-
med ble det billi-
gere å etablere ar-
beidsplasser i dis-
triktene enn i byer
og sentrale strøk.
Men så satte EU
gjennom EØS-avta-
len en midlertidig
stopper for denne

ordningen. Dagens rødgrønne regjering tok
imidlertid ikke et nei for et nei. Etter noen krafti-
ge runder med EU ble en justert ordning gjen-
innført i 2007. Her er det Sp som fortjener en
fjær i hatten.

Vår distriktspolitikk er særegen for Norge. Her
gjelder ikke begrepet den nordiske modellen. På
dette området skiller vi oss også ut fra våre nor-
diske naboer. Det er bare å se over grensa til Sve-
rige, så ser vi hvor få svensker som bor i de gris-
grendte bygdene. 
Det er imidlertid et problem at det er flere uføre
i mange distriktskommuner enn i sentrale strøk.
Og at man en rekke steder fortsatt ser nedleg-
ginger av hjørnesteinsbedrifter. Noen av de tra-
disjonelle virkemidlene virker heller ikke lenger.
Derfor må distriktspolitikken stadig fornyes.

En distrikt-
suksess

vår mening

Distrikts-
politikken må
stadig fornyes.

Regjeringen i Hellas vil sende EUs redningspak-
ke ut til folkeavstemning.

Redningsselskapet vurderer å innføre samme
prinsipp dersom en av deres redningsskøyter
skulle komme over noen som ligger i vannet:

Rekk opp begge hendene dersom dere vil bli
reddet!

Gresk løsning

for 25 år siden for 50 år siden

galleri Nordland

Junkeren vant. Junkerens damelag er i far-
ta. I går utklasset junkeren Narvik-laget Hardhaus
med sifrene 32–11. Laget avanserte til andreplass på
tabellen og til helgen kommer serieleder Narvik til
Bodø. Da bør det bli fult i Stordalshallen igjen. 

Nordlands Framtid

Sesongens største. Kveldens konsert er se-
songens største musikkbegivenhet i Bodø, og det ville
være veldig hyggelig om publikum møtte fram like tallrikt
som de to gangene Arve Tellefsen har gjestet byen. Oliver
Colbentson er kjent som e av verdens dyktigste fiolinister.
Og i kveld spiller han i Bodø. Nordlandsposten

Avisa Nordland arbeider ettere Vær Varsomplakatens 
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet
av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen.
Avisa Nordland er en politisk uavhengig dagsavis. 
Heri opptatt Nordlands Framtid og Nordlandsposten.

Pressens Faglige Utvalg  (PFU) er et klage-organ oppnevnt av Norsk Pres-
seforbund. Organet, som har medlemmer fra presseorganisasjonene og
fra almenheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Adresse: Rådhusgt. 17, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo. Telefon 22 40 50 55. 
E-post: pfu@presse.no

Etter at Ole Hjartøy ble valgt til 
Bodøs nye ordfører, havnet vi opp en
debatt om hans habilitet. Eller rettere
sagt, hans habitus.

Hvordan ville Hjartøys tilknytning
til frimurerne manifestere seg
gjennom hans handlinger i bystyret,
og kunne virkelig en frimurer
være byens ordfører?

Ville han ikke bli fjern-
styrt og utnyttet av et kolle-
gium skumle individer
med sverd i hendene og ild
i blikket?

Debatten er dessver-
re ikke ny, og den
dukker opp med jev-
ne mellomrom. 

Sist det ble satt
spørsmålstegn med
en politikers inte-
gritet og habilitet, var
da fiskeriminister
Svein Ludvigsen måt-
te melde seg ut av Fri-
murerlosjen for å sit-
te ved kongens bord. 

Det blir nesten komisk når vi vet at
samtlige europeiske kongehus har in-
timt kjennskap til frimureriet.

I andre land enn Norge er de konge-
lige selvskrevne medlemmer og be-
skyttere, og i noen tilfeller var det de
som brakte frimureriet og de tillem-

pede lover til eget land.
Til England kom det med Jacob 1.

av Skottland, og den svensk/norske
kong Karl 13. er mannen bak det som
kalles «Det svenske system» da han
kom hjem etter et besøk hos frimu-
rere i Wien og Praha.

Den første norske losje, «St.
Olaus til den hvide Leopard»
ble grunnlagt i Christiania i
1749 av grev Christian Conrad

Danneskiold-Laurvik, og
man tror at den danske

kong Frederik IV var fød-
selshjelper. 

Og stikker man hodet inn i spisesa-
len på Frimurerlosjen i Rensåsgata,
henger kong Harald i glass og ramme.  

Den litt morbide fascinasjon rundt
frimureriet kan ordenen i stor grad
takke seg selv for. 

I alle år var losjene hermetisk luk-

ket. og der det ikke kommer lys, gror
mørke. 

En flora av spekulative bøker og be-
retninger om ritualer, symbolbruk og
aparte skikker har blitt til en
ugjennomtrengelig underskog av
synsing og spøkelser på høylys dag.

Etter som dørene er blitt åpnet,
lover og medlemslist offentliggjort,
og flere frafalne «brødre» har stått
fram og fortalt om livet innen veg-
gene, er frimureriet ufarliggjort. Noen
vil kanskje si latterliggjort.

Deres ritualer og symbolbruk vir-
ker fjernt på den jevne nordmann,
men en rekke kjente organisasjoner
har utviklet ritualer som ligner på fri-
mureriet, uten at de blir beskyldt for å
stå ledtog med Fanden selv.

Det gjelder en brodersamfunn som
Lions, Rotary, IOGT og Tempelridder
ordenen. 

Sistnevnte ble urettmessig demo-
nisert etter Breiviks ugjerninger på
Utøya 22. juli.

Spesielt bildene av en kvasitempel-
ridder i sin tragiske mundur blåste liv
i glør som burde vært slokket for hun-
dre år siden.

Frimurerne
apropos

Snart må man i høyden for å nyte de viktige solstrålene. Foto: Tom Melby

Torgeir
Grubstad
journalist i
kulturredaksjonen

Der det ikke kommer lys, 
gror mørke.  
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åpen linjetil ettertanke

Nordlands trompet

Si din mening på telefon

75 50 00 00
E-post: apen@an.no
SMS: Kodeord ANåpen til 2005.
Kr. 3,00 pr. melding
Maks 160 tegn.
Husk å oppgi navn på e-posten /sms.

Halloween i AN
– Vi i Meløy vil lese om den nye bå-
ten til 100 millioner kroner som er
kommet til Halsa. Men AN bruker
to sider på denne halloweenfeiring-
en i Bodø og skriver ikke ett ord om
båten i Meløy, sier en irritert
kvinne.

Bompenger
– Det er mange som reagerer på at
bompengene i Bodø vil slå urettfer-
dig ut og derfor foreslår fritak i
flere bydeler. Men vi hører lite fra
dem som bor innenfor bomringen,
og som har tilgang på både sen-
trum og City Nord uten å måtte be-
tale bompenger. Helt rettferdig blir
det ikke uansett hvordan man vel-
ger å gjøre det, mener en mann.

F35 i nord
– Det skulle ikke være noe problem
om F35-flyene ikke rekker fra Ør-
land og til Barentshavet. Under
den kalde krigen ble forsvarsgren-
sen definert til Lyngen. Angrep
utenfra skulle stoppes der, sier en
Bodø-mann.

Rett fil
– Om folk faktisk plasserer seg rik-
tig i trafikken ut ifra destinasjon og
kjøremønster, så hadde man slup-
pet å kjøre forbi på høyre side. Da-
vid St.

Forbikjøringsfelt
– Til deg som sier forbikjøringsfel-
tet er på venstre side. Du har helt
rett! Men er det ikke betenkelig at
dere som ligger på venstre side ikke
kjører forbi noen. Venstrefil er en fil
for forbikjøring og når det er gjort
skal man legge seg tilbake i høyre
fil. Du som klaget i går har tydelig-
vis ikke fått dette med deg siden du
blir forbikjørt på høyre side.

Sinker til høyre
– Angående forbikjøring i høyre felt
på 3- felt veien. Hvis sinkene i ven-
stre fil holdt seg i høyre fil, hadde
vi ikke hatt denne problemstilling-
en. I alle andre byer fungerer dette,
også i rulletrapper, stå til høyre- gå
til venstre. Bodø bilistene gjør meg
flau. Savner bruk av blinklys, spesi-
elt ved filskifte og når biler kom-
mer til rundkjøring og skal til høy-
re. Baste.

Syting
– Hvorfor klage på alt og ingen-
ting, når vi har «gått» inn i novem-
ber med pluss grader og ingen
snø? Det er artig for ungene med
en halloweenfest ute i det fri. Slutt
å klag på at andre har det artig!
Hilsen Bente.

Moskito
– Ser av et leserbrev at det påstås
at Moskito-fly ble bygget i USA av
Sitkagran. Muligens ble det brukt
Sitkagran, men det var britene som
bygde dette flyet, sier en som føl-
ger med.

Den som hater vil ha revansje for sin mangel på handlekraft.
Odd Nerdrum (1944-). Norsk maler.

– Jeg er nøye på
at ungene mine
bruker refleks.
Folk er generelt
for lite flinke.
Selv må jeg nok
skjerpe meg.

Lise Nordmann
Labråten, 27 år,

og sønnen Leon Andre, Bodø

– Ja, det er vel-
dig mørkt ute
nå, så jeg bru-
ker flere reflek-
ser. Jeg bruker
også vest av og
til. Det er viktig
at folk bruker
synes.

Håkon Sandåker, 69 år, Bodø

– Det er skum-
melt mørkt nå,
jeg bruker der-
for alltid re-
fleks. Det sam-
me gjør barne-
barna mine,
gjerne refleks-
vest.

Ingjerd Finstad, 64 år, Saltdal

– Jeg bruker re-
fleks kun om
kveldene. Re-
fleksvest bru-
ker jeg ikke,
den er ekkel å
ha på. Jeg bør
kanskje skjer-
pe meg litt.

Vår Elise Meisfjord, 16 år, Bodø

– Er du flink til å bruke refleks i novembermørket?

I debatten om såkalte papirlø-
ses situasjon er det mye snakk
om manglende rettigheter, men
lite oppmerksomhet rundt de
mulighetene de faktisk har til å
gjøre noe med sin egen situa-
sjon. 

Hvert år kommer flere tusen
mennesker til Norge for å søke
om asyl. Kun de som har et be-
skyttelsesbehov får innvilget
søknaden sin. 

Det er ikke vanskelig å forstå
at mange personer som får av-
slag føler at de er i en vanskelig
situasjon. De kan ha hatt forstå-
elige grunner for ønske å boset-
te seg i Norge, selv om de ikke
har grunnlag for beskyttelse. 

For å verne om retten til asyl er
det likevel viktig at de som får
avslag på søknaden sin innretter
seg etter hva norske utlendings-
myndigheter har bestemt, og
forlater Norge. 

De som har fått endelig av-
slag, har alle fått saken sin grun-
dig behandlet både i UDI og i Ut-
lendingsnemnda, og begge in-
stanser har konkludert med at
de ikke trenger beskyttelse. Vi
ønsker å hjelpe disse mennes-
kene til å returnere med verdig-
het.

Foreldre har ansvar for barnas
beste. Barnefamilier som søker
asyl kan− som andre asylsøkere
− få avslag på sin søknad om be-
skyttelse og har en plikt til å rei-
se hjem. 

Mange vil mene at hensynet
til barns beste betyr at barnet og
alle andre som er viktige for bar-
net bør få være sammen i Norge
– uansett. 

Men en så åpen forståelse av
begrepet ligger ikke i de lover og
forskrifter vi skal forholde oss
til. 

Det betyr at barn som søker

asyl i Norge, men som ikke opp-
fyller kravene til å få beskyttelse,
også kan få avslag og må reise
hjem igjen. 

Barnas foreldre har et viktig
ansvar, noe som ofte blir glemt i
debatten. En del av disse barna
betaler en høy pris for sine forel-
dres og andre voksnes valg.
Noen foreldre nekter å reise fra
Norge, til tross for at de ikke har
beskyttelsesbehov. 

Selv etter gjen-
tatte avslag nek-
ter foreldrene å
reise hjem og det
fører til at hele fa-
milien må leve i
en uavklart situa-
sjon. De blir bo-
ende lenge i asyl-
mottak, som er
ment å være et
midlertidig botilbud. Det er ikke
nødvendigvis barnets beste. 

Det er også slik at i noen tilfel-
ler brukes barn av voksne – en-
ten aktivt eller passivt. Skal vi da
gi etter? Følgen av det kan være
at flere velger å gjøre det sam-
me. 

Flere vil sende sine barn på
en farefull ferd til Norge, flere
vil nekte å følge norsk lov og for-
late landet etter avslag. Er det til
barns beste?

Begreper som gir feil inn-
trykk. Personer med endelig av-
slag omtales ofte som «papirlø-
se» og «ureturnerbare», men
dette er ikke dekkende begreper.
Det får det til å høres ut som at
de ikke har noe valg.

Det stemmer ikke. De kan
reise hjem, men av ulike grun-
ner ønsker de ikke det. Og grun-
nen til at de ikke har norske
identitetspapirer er jo at de ikke
skal ha det – de har ikke en tilla-

telse til å være i
Norge. 

Dessverre er det
slik at mange ikke
vil gjøre det de kan
for å skaffe seg pa-
pirer fra sitt hjem-
land. 

Det kan gjøre
både frivillig og

tvungen retur vanskelig. Norske
myndigheter kan ikke tvinge
noen til å samarbeide om å ta
kontakt med hjemlandets myn-
digheter for å skaffe disse papi-
rene.

Et valg om en bedre framtid
Mange oppgir at de ikke kan rei-
se hjem. De siste fem årene har
antallet personer som har retur-
nert frivillig tredoblet seg. 

Så langt i år har over 1 .200
personer reist hjem med våre
returprogram. De har blant an-

net reist til Irak, Russland, Sri
Lanka, Iran, Afghanistan, de pa-
lestinske områdene og Eritrea. 

Det viser at det går an, selv om
det for enkelte føles umulig. Alle
land har plikt til å ta imot sine
egne borgere. 

UDI håper at flere får øynene
opp for at det å ta imot tilbud
om hjelp til frivillig retur inne-
bærer et valg om å sikre seg en
bedre framtid.  

Ved å velge frivillig retur, kan
de få assistanse og veiledning,
gratis hjemreise og økonomisk
støtte til en ny start i hjemlan-
det sitt. 

Det vil i de aller fleste tilfeller
være bedre enn å leve ulovlig i
Norge – kanskje over lengre tid −
med få rettigheter, inntil de blir
uttransportert av politiet.

n Kronikkforfatteren er direktør i
UDI – Utlendingsdirektoratet.
n Debatten rundt hva som skal
skje med såkalte ureturnerbare
flyktninger har pågått i flere år.
n Dette er flyktninger som ikke
kan sendes tilbake dit de kommer
fra, selv om de ikke har rett til
opphold i Norge.
n Dette kan blant annet være for-
di man ikke vet hvilket land de
egentlig kommer fra, eller fordi
deres liv er truet i hjemlandet.

Retur med verdighet

Noen asylsøkere har bedre av å bli sendt hjem, enn av å bo i årevis på norske asylmottak.

UDI håper flere
asylsøkere får
øynene opp for
at frivillig retur
innebærer en
bedre framtid. 

Ida Børresen,
direktør i 
Utlendings-
direktoratet.
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Forsvarssjefen vil
legge ned 2. bataljon
på Skjold i Troms,
men videreføre
Skjold leir.

SKJOLD: Sunde ser på leiren for
viktig for øvingen til Brigade
Nord og vil derfor videreføre
leiren for ingeniørbataljonen
og teknisk verksted.

Harald Sunde vil videreføre
Brigade Nord med to mekani-
serte bataljoner.

I anbefalingen fra forsvars-
sjefen til forsvarsministeren er
det også foreslått endringer i
hele Forsvaret, men det er altså
Luftforsvaret som må
gjennomgå de største endring-
ene.

I Sjøforsvaret ser han ikke
for seg endringer i selve base-
strukturen.

Dette gjelder heller ikke for
Kystvakten, men på Sortland
vil han oppgradere bygninger
på grunn av ledelse i Kystvak-
ten.

Skjold
skal
bestå

Forsvarssjef Harald
Sunde vil legge ned
Bodø hovedflystasjon
i 2021. Allerede i 2013
vil han begynne å
bygge ut Ørland
hovedflystasjon.

Rune Grønlie 41 51 81 40
rg@an.no

BODØ: AN vet nå hele innholdet i
forsvarssjefens fagmilitære råd.
Dette dokumentet er nå ute på
høring i Forsvaret.

I september erfarte AN at Sun-
de vil samle samtlige kampfly på
Ørland.

Rådet hans er å legge ned hele
Bodø hovedflystasjon innen 2021.
Allerede fra 2017 vil ha begynne å
redusere flygingen fra Bodø og av-
vikle stasjonsdriften.

Det betyr eventuelt at rundt
1000 flystasjonsansatte er uten
jobb, eller må flyt-
te. Og slutten for en
flybase som har
vært i Bodø i nesten
60 år.

Andøya i fare. For-
svarets flyplass-
drift på Andøya vil
han avvikle og sette ut til andre
aktører. Sunde vil også fase ut to
Orion, men videreføre de reste-
rende fire. Disse fire står allikevel i
fare fordi Harald Sunde mener
det vil være krevende å videreføre
dem på grunn av alder.

Forsvarets anlegg på Mågerø
og Sørreisa vil han også fjerne. Ak-
tiviteten her vil han overføre til
Reitan i Bodø.

Ørland. Allerede i 2013 vil han be-
gynne å utvide Ørland hovedfly-

stasjon og etablere luftvern og ba-
seforsvar på stedet.

Innen 2017 vil han ha anleg-
gene ferdigstilt. Samtidig vil han
begynne å fase inn de nye kamp-
flyene F-35.

Etter 2021 foreslår han at den
nye basen skal stå
ferdig.

Reitan vinner. Rei-
tan i Bodø får altså
tilført personellet fra
Mågerø og Sørreisa,
dersom Sunde får det
som han vil. I tillegg

vil han tilføre stedet luftforsva-
rets kontroll og varslingsskole,
samt programmeringssenteret.

Bardufoss vil Harald Sunde
videreutvikle som helikopterba-
se, men avvikle militær flyplass-
drift på stedet.

Banak vil forsvarssjefen
videreføre.

Rygge. Generalinspektøren for
luftforsvaret med stab var aktuell
for Bodø, men forsvarssjefen
foreslår at han forblir på Rygge.

Han vil derimot videreutvikle
basen for helikoptre på stedet,
men flytte de elektroniske over-
våkningsflyene DA-20 til Ørland.
Han vil også flytte Forsvarets EK-
støttesenter til Ørland, samt base-
forsvarstaktisk skole.

330-skvadronen. I Bodø vil for-
svarssjefen videreføre rednings-
helikoptrene i 330-skvadronen,
og vil fase inn nye fra 2017.

I dag ligger ledelsen for 330-
skvadronen på Sola i Stavanger.
Forsvarssjef Harald Sunde vil flyt-
te ledelsen, men det er ennå
uklart hvor. Han vil se dette i
sammenheng med anskaffelsen
av de nye helikoptrene.

Politisk. 24. november overleve-
rer han sitt fagmilitære råd til for-
svarsminister Grete Faremo, der-
etter starter den politiske proses-
sen før Stortinget gjør et endelig
vedtak før sommeren 2012.

Forsvarssjefen vil også redu-
sere antall ansatte i Luftforsvaret
fra 2711 i 2012 til 2570 i 2022. Kan bli nedlagt. Forsvarssjefen vil               

Ørland. Samtlige F-35 kan bli stasjonert på Ørland.

Andøy
flystasjon er
også i fare.

nyheter
                                                        redaksjonen@an.no                                                         redaksjonen@an.no

FAUSKE: I høst har mange frivillige fra Fauske Idrettslag og andre lagt
ned mange dugnadstimer med legge tredekke i over myrer i Klung-
setmarka. På bildet er Sigridmyra som kloppes. Arbeidet er en del av
prosjektet stier med historie. Det er Heidi Zakariassen som leder det-
te prosjektet. I tillegg til kloppingen har Fauske Lions bidratt med en
gapahuk oppe på Kvitheia. Hensikten med prosjektet er å lokke faus-
keværinger og besøkende ut i naturen. I områdene rundt sentrum
finnes en rekke stier og turalternativer langs fjorden, i skog og opp
på snaufjellet. Et økende antall brukere i alle aldre er å se i naturen. 

Klopping og gapahuk i Klungsetmarka

Vil legge ned

Glitrende Jul
Nordnorsk slagerparade med Ketil Stokkan og Tore Hansen. 
Helgene 9. og 10. samt 16. og 17. desember, ønsker 
vi velkommen til en underholdende helaften med populære 
slagere fra tre tiår, samt tradisjonelt julebord og dans.

Det perfekte julebordet
Vi sørger for riktig julestemning, tradisjonsrik julemat i alle
tenkelige varianter, deilige desserter og levende musikk.
Alle fredager og lørdager fra 19. november til 3. desember.

Det store familiejulebordet
Søndag 11. desember kl. 13.00. 
Vi inviterer til god mat,  underholdning og førjulshygge med
familien i fokus.  Et populært arrangement, så vær ute i god tid
med bestillingen!

Julelunsj
Mandag til fredag fra 28. november, mellom kl. 11.30 og 14.00, 
dekker vi opp vår berømte julelunsj-buffet med varme og kalde 
retter, samt dessertbord.

Velkommen til oss!

Lutefisk – spis så mye du vil!
Nyt årets lutefisk i hyggelige omgivelser på 
Radisson Blu Hotel fra 24. oktober. 
Vi tar i mot bestilling på små og store grupper. 

For mer informasjon 
og bestilling,

ta kontakt med oss.
Tlf. 75 51 90 00 

Julen
       2011 Juletallerken

Vi serverer vår populære juletallerken, hver mandag 
til torsdag fra den 21. november. Kos dere med ribbe, 
pinnekjøtt, julepølse og medisterkake med tilbehør. 

Rimelig
overnatting 

i helgene
før jul
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Forsvarssjefen vil flytte
kampfly etter behov og
under høyberedskap.

ØRLAND: I går skrev AN at seniorforsker
John Kristen Skogan ved Nupi mener at
flytting av kampfly nærmere et kon-
fliktområde, kan bidra til å forverre
konflikten.

AN vet at forsvarssjef Harald Sunde i
høringsutkastet foreslår å etablere
QRA-baser eller annen høy luftmilitær
beredskap utenfor kampflybasen etter
behov.

Harald Sunde vil i et eventuelt slikt
tilfelle benytte seg av den samlede mili-
tære og sivile flyplasstrukturen i landet.

I utkastet nevner han ikke støy, eller
at Statens støydirektiver trolig blir å slå
ut dersom han midlertidig vil plassere
F-35 på andre flyplasser enn Ørland.

Forsvarssjef Harald Sunde vurderer
Ørland som alternativ for kampflyene
på grunn av en rekke årsaker som godt
utgangspunkt for å operere i hele lan-
det, hensynet til Nato, ivaretakelse av
personell- og kompetanse innenfor et
område. Han mener også at dette kan gi
robuste fagmiljøer.

– Flytte fly ved behov

       allerede i 2017 begynne å redusere aktivitetene i Bodø. 

Vil gi Reitan mye. For-
svarssjef Harald Sunde
vil overføre personell
fra Mågerø og Sørrei-
sa til Reitan i Bodø. 

Foto: Tom Melby

200 millioner kroner
koster den nye tekno-
logien som skal på
plass hos Elkem
Salten.

Linda Storholm 97 02 11 13
ls@an.no

SØRFOLD: Dette skal styrke den
langsiktige konkurranseposisjo-
nen. Investeringen vil gjøres i
2012 og første del av 2013. 

På grunn av den økonomiske

usikkerheten i Europa opplever
bedriften nå et svakt spotmarked
for produktene. Derfor skal pro-
duksjonen i den ene smelteovnen
stenges fra den 15. november. Det
kan bli nødvendig med permitte-
riger i denne perioden, men le-
delsen prøver å unngå dette. 

Elkem oppgraderer for 200 mill.OSLO: Statsrådene Trond Giske,
Liv Signe Navarsete og Sigbjørn
Johnsen lanserte i går regjering-
ens nye nettsted om forenkling.
På www.enklereregler.no invi-
teres næringslivet til å komme
med konkrete forslag til hvor-
dan blant annet regler og infor-
masjon bør gjøres enklere. 

Enklereregler.no

d basen i 2021
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Elna Larsen fikk syk-
dommen ALS for vel
13 år siden. Hjemme-
respirator og full
støtte fra Gildeskål
kommune betyr alt.

Vidar Berg 48 26 72 07
vb@an.no

BODØ: Det var i januar 1997 Elna
Larsen merket at noe var galt. Det
startet i foten og spredte seg raskt

over hele kroppen. I juni samme
år fikk hun diagnosen Amyotro-
fisk Lateralscleroce (ALS). 

Den uhelbredelige muskelsyk-
dommen brakte henne i rullestol
i februar 1998 og i respirator året
etter. Da Elna kom til daværende
Gildeskål syke- og pleiehjem had-
de legene gitt henne tre måneder
igjen å leve. Slik gikk det ikke.

– Knut Dybwiks innsats og en-
gasjement har vært livsviktig for
Elna. Uten hans hjelp, hjemme-
respiratoren og den støtten vi får
fra det store pleieteamet Gildes-

kål kommune ville ikke min kone
levd i dag, sier en takknemlig Kai
Larsen.

Han legger ikke skjul på at
både han og Elna er glad for at de
bodde i Nordland da sykdommen
rammet.

– Tilbudet om hjemmerespira-
tor kan ikke kreves, hvem som får
det varierer veldig fra fylke til fyl-
ke. At vi får det i Nordland er vi
evig takknemlig for, sier Larsen.

Han og kona er med i materia-
let til Dybwiks doktorgrad.

– Livsviktig hjelp for oss

Pustehjelp. Elna og Kai Larsen i Gildeskål mener innsatsen til Knut
Dybwik har vært livsviktig. Foto: Privat

Han er den første syke-
pleieren ved Nord-
landssykehuset som
har tatt doktorgrad.
Det har Knut Dybwik
gjort i temaet hjemme-
respiratorbehandling.

Vidar Berg 48 26 72 07
vb@an.no

BODØ: Nordlandssykehuset ligger
helt i Norgestoppen i bruk av hjem-
merespirator. Særlig gjelder dette
den gruppen som har hull på hal-
sen, respirator døgnet rundt og
som har store og komplekse om-
sorgsbehov

– Min doktoravhandling tar ut-
gangspunktet i denne formen for
hjemmerespiratorbehandling,
som er en av de mest kompliserte
og dyreste hjem-
mebehandlinger
som i dag er i bruk
utenfor sykehus-
miljøer. Pleiekost-
nadene knyttet til
hver enkelt pasient
som for denne be-
handlingen i Nord-
land ligger på rundt
4,5 millioner per år, forteller Knut
Dybwik.

Unike opplevelser. Han kan etter
en vellykket disputas i forrige uke
nå titulere seg med Doctor Philo-
sophiae, i tillegg til yrkestittelen in-
tensivsykepleier.

– Arbeidet med respiratorbe-
handling til alvorlig syke mennes-
ker på sykehus eller hjemme har
gitt meg mange unike opplevelser
og erfaringer. Dette er behandling
som reiser både etiske og praktiske
spørsmål, og som stiller enorme
krav både til kommunehelsetjenes-
ten, og ikke minst til pasientenes
familie. For alternativet til hjem-

mebehandling med respirator er
død. Disse pasientene vil ikke kun-
ne leve dersom de ikke får puste-
hjelp fra respirator, forteller en en-
gasjert Dybwik.

Personlige samtaler. På grunn av
de etiske spørsmålene rundt dette
har han og hans kolleger på syke-
huset hatt mange, og svært person-
lige samtaler med pårørende og pa-
sienter i forkant av en eventuell av-
gjørelse om å ta i bruk hjemmeres-
pirator.

– Vi er opptatt av å ta hensyn til
ønskene til den som er syk og den-
nes familie. Det vi vet er at en slik
behandling er livsforlengende. Vi
startet med dette tidlig på nittital-
let, og flesteparten av de pasien-
tene lever fortsatt, forteller Dybwik.

Samtidig som han er oppriktig
engasjert i temaet hjemmebasert
respiratorbehandling, og gjennom
doktoravhandlingen argumente-

rer sterkt for de posi-
tive sidene ved den-
ne behandlingen, så
legger Dybwik ikke
skjul på at det finnes
baksider også.

Samhandling. –
Dette er en behand-
lingsform som gri-

per rett inn i den nye samhand-
lingsreformen, og det ansvaret
kommunene nå får. Allerede reg-
nes det veldig på kostnadene i hel-
sevesenet, og disse pasientene fryk-
ter jeg er blant dem som kan bli
rammet når det gjennomføres inn-
sparinger. Hvis vi ikke skal priori-
tere denne gruppen vil det ramme
framtidige kandidater for behand-
ling. Disse vil dø mens de som har
behandling i dag fortsatt skal få be-
handling, sier Knut Dybwik lav-
mælt.

For han kjenner personlig hver
eneste en av de 14 i Nordland som i
dag får den mest avanserte formen
for hjemmerespiratorbehandling.

Livreddende dokt

– Det finnes
også baksider
ved denne
behandlingen.

Knut Dybwik

Liten livredder. Dette er instrumentet som gjør at pasienter som er helt avhengig av pustehjelp kan være              
på bruk av hjemmerespirator, og har skrevet doktoravhandling om dette.

GILDESKÅL: HAMARØY: FAUSKE: SALTDAL: VÆRØY: BEIARN:

I et brev til FAU ved Sand-
hornøy skole angående pro-
blemer med nærgående elg,
skriver kommunens saksbe-
handler at saken vil bli fulgt
opp etter evalueringen av
årets jaktsesong. 

Elgproblemer 
Ulvsvåg Båtforening har
bedt kommunen sette ut
flere nausttomter i Nausthå-
gen. I dag er det satt ut seks
tomter i området. Fire av dis-
se er bebygd. De to siste er
ikke bebygd, men er opptatt.

Flere nausttomter
Øystein Gangstøe, hovedtil-
litsvalgt i Utdanningsforbun-
det, ber kommunen satse
mer på å tryggere skoleveier.
Han sier det er merkelig at
rein får egne bruer, mens
barna må krysse veiene.

Ber om trygg skolevei
Fylkesmannen har stadfestet
kommunens vedtak om å si
nei til oppføring av ei hytte i
en skog på bruksnummer
fire i Botnvann. Området er
LNF område med byggefor-
bud mot fritidsbebyggelse. 

Avslag i Botnvann
Kommunestyret har valgt
disse til meddommere til Sal-
ten tingrett: Steinar Torsten-
sen og Wendy Johansen. Dis-
se blir meddommere i Hålo-
galand lagmannsrett: Hege
Sørli og Frank Christensen.

Dommervalg
18. november kommer Saaj-
ve Sijte (Den underjordiske
verden) til Beiarn. Dette er
en familieforestilling som
spilles på ungdomshuset på
Trones med både sang, dans
og trommende rytmer. 

Samisk barneteater



Styret på Høgskolen i
Nesna går inn for én
lærerutdanning og én
sykepleierutdanning
i fylket.

Trude Landstad 48 04 77 73
tl@an.no

BODØ: Styret er opptatt av å sikre
kvalitet og kvantitet i utdan-
ningene.

– Betyr dette at dere tar over,
rektor Pål Pedersen på Univer-
sitetet i Nordland?

– Det trenger det ikke å bety.
Vi oppfatter dette som en invitt
til samarbeid. Vi føler et ansvar
for hele Nordland. 

Uavhengig. – Vi er allerede i
gang med et samarbeid og det

tror jeg vi kan utvikle videre.
Det har vært sterk motstand

fra Nesna mot å bli lagt under
universitetet i Nordland. 

– Er dette første steget på
veien til sammen-
slåing?

– Det trenger ikke
bli slik. Vi er opptatt
av å både utdanne
nok lærere og ha god
nok kvalitet på ut-
danningen. Nesna er
fri og uavhengig, sier Pål Peder-
sen.

For få. Utgangspunktet for sty-
revedtaket for Høgskolen i Nes-
na er at lærerutdanningen sliter
med å oppfylle minstekravet til
antall studenter. I tillegg kom-
mer usikkerhet om sykepleierut-
danningen oppfyller kvalitets-
kravene.

Makt. Rektor Svein Erik Forfang
i Nesna er overrasket over vedta-
ket i hans eget styre og urolig
over maktfordelingen mellom
universitetet og høgskolen.

I samarbeidet
mellom de to er han
redd for at univer-
sitetet vil flytte læ-
rerutdanningen fra
Nesna til Mo.

– Vi må være for-
siktige med å gi fra

oss makt, sier han til Helgelands
Blad.

Til Avisa Nordland sier For-
fang at han ikke ønsker å kom-
mentere styrets behandling. Det
har ikke lykkes AN å komme i
kontakt med leder i Høgskole-
styret Aslaug Mikkelsen. 

Mot én lærerut-
danning i fylket

Opptatt av
kvalitet og
kvantitet.

For få. Høgskolen i Nesna klarer ikke å oppfylle minstekravet til antall studenter på lærerutdanningen
for 1. til 7. trinn.

torgrad

      hjemme. Intensivsykepleier Knut Dybwik er en av Norges fremste eksperter
Foto: Tom Melby

SØRFOLD: RØST: STEIGEN: MELØY: RØDØY: TYSFJORD:

Eldrerådet vil sette i gang en
underskriftsaksjon med krav
om få tilbake en minibank på
Straumen. Behov for å kunne
ta ut kontanter er også noe
som opptar eldrerådet i Salt-
dal kommune.

Krever minibank
Veinavnkomiteen har lagt
fram forslag til offisielle vei-
navn på Røst for høring. Det
er foreslått i alt 28 nye vei-
navn, hovedsakelig basert på
eksisterende stedsnavn. Hø-
ringsfristen er 6. november.

Nye veinavn
Kommunen har gitt Liv Bot-
ten, Oslo, tillatelse til å
rive/brenne et eldre vå-
ningshus i Botn. Det skal skje
ved hjelp av det lokale
brannvesenet. Huset er i
svært dårlig forfatning.

Brenner ned hus
Samarbeidsutvalget ved Ne-
verdal skole ber kommunen
om at det blir lagt bedre til
rette for funksjonshemme-
de, samt at man fåt utbedret
ventilasjonen  og toalettene
på skolen. 

Tiltak for bedre skole
Rødøy Fotballklubb har eta-
blert nye nettsider. På adres-
sen www.rodoyfk.tk kan
man følge aktiviteten til den
ferske fotballklubben fra
Rødøya, som nylig feiret to-
årsjubileum. 

Fotballklubb på nett
To ganger har den planlagte
flerbrukshallen i Kjøpsvik
vært ute på anbud. Begge
gangene kom det kun inn ett
anbud som lå godt over bud-
sjettet. Begge anbudene ble
derfor forkastet. 

For høye anbud

Ju
b

el D
esig

n

For mer informasjon besøk:
www.avinor.no/lufthavn/bodo

www.europark.no
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Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

STEIGEN: – Gamle låvebygg kan ha
stor verdi.

De mener Lillian Låve Selvik,
deltaker i prosjektet Liv i fjøsan.
Hun presenterte sine tanker på

konferansen «Landbruksbygg:
gjenbruk og nybygg» på Garder-
moen nylig. Konferansen ble ar-
rangert av Landbruks- og matde-
partementet, Innovasjon Norge
og prosjektet landbruksbygning-
er og kulturlandskap i samarbeid. 

Prosjektet «Liv i fjøsan», fra

tomme fjøs til nærings og kultur-
institusjoner», skal bidra til at 10
tomme fjøsbygninger i Nordland
gis nytt nærings- og/eller kultur-
elt innhold.

Prosjektet startet i august
2009 og avsluttes etter planen
høsten 2012.

Gamle låvebygg har stor verdi HAMARØY: For å spare penger
og effektivisere virksomheten
skal formannskapet i Hamarøy
gjøre et forsøk på å bli papirløst 

Det vil innebære at møteinn-
kallinger og dokumenter sendes
ut til representantene elektro-
nisk og ikke i papirform. Ordni-
nen kan bli utvidet etter hvert.

Blir papirløst

Anny Lorentzen
(87) har måttet leve
med lekkasjer i
taket i leiligheten
sin i Sentrumsgår-
den på Ørnes i
snart ni år. – Jeg
orker snart ikke
mer, sier hun.

Kenneth Didriksen 97 60 41 48
kd@an.no

MELØY: – Jeg er så lei. Nå orker
jeg snart ikke mer av dette,
sier Anny Lorentzen (87) til
Avisa Nordland. I
årevis har hun
slitt med et lekk
tak i leiligheten
sin i Sentrums-
gården på Ørnes. 

Lekkasje. Baljer
og kar halvfulle
av vann står plassert utover
stue. Gulvet er dekket med
plastsekker, og slik har stua til
Lorentzen vært utstyrt i åre-
vis. 

Hver gang det regner så
drypper og renner det inn
regnvann gjennom taket ved
et takvindu i leiligheten. Når
det regner må hun tømme
flere liter vann i uken. Og slik
har det vært i flere år. 

Snart ni år. – Det er så utrive-
lig. Jeg hadde håpet at det
skulle bli ordnet for lenge si-
den, men fremdeles renner
vannet inn, sier en fortvilt lei-
lighetseier på Ørnes.

I snart ni år har hun båret
baljer og våket over kjøkke-
net. Listverk har ramlet ned
av seg selv som følge av vann-

skader og hun har prøvd å tet-
te langs listene selv. Det har
blitt utallige telefoner og hen-
vendelser både til borettsla-
gets ledelse og til eierne av
gården, og flere ganger har
det vært snekkere på taket
hennes. Men like fullt lekker
taket som en sil. 

– Jeg har ingen til å hjelpe
meg. Ingen familie her i om-
rådet, og dette sliter voldsomt
på meg. Jeg kan ikke reise her-
fra, for hvem vet hvordan det
ser ut når jeg kommer tilbake,
sier hun. 

Håper på hjelp. Hun etterly-
ser at det tas ansvar i saken. 

– Det kan ikke være me-
ningen at en
gammel dame
som meg skal
bli plaget med
dette, uten at
det ordnes
opp. 

Jeg hadde
håpet å slippe

slike problemer de siste årene
av livet mitt. Jeg vet snart ikke
hva jeg skal gjøre, sier Lorent-
zen. 

Støtte. Hun får full støtte fra
borettslagets leder Robert
Spilmann. 

– Jeg skjønner godt at situ-
asjonen er svært fortvilende
for Anny. Det skjønner vi alle.
Og vi har tatt opp saken med
gårdeieren en rekke ganger,
uten at det er blitt rettet opp. 

Det har vært forsøkt å tette
rundt vinduet, men det lekker
likevel, sier Spilmann. Han
forventer at det nå blir ryddet
opp i saken.

– Det er fortærende at det
har tatt så lang tid, men nå hå-
per vi at jobben blir gjort, og at
taket blir tett. 

– Dette sliter
voldsomt på
meg.

Anny Lorentzen

Fortvilt: Anny Lorentzen fra Ørnes har slitt ekstra tungt under de siste dagenes regnvær. Vannet renner rett inn i
leiligheten hennes.

Allerede i dag skal
snekkere se på taket
på nytt. Gårdeier Leif
Arne Bye håper at
man lykkes med å
reparere taket denne
gang.

Kenneth Didriksen 97 60 41 48
kd@an.no

MELØY: Borettslagets leder Robert

Spilmann forteller til Avisa Nord-
land at han har fått beskjed om at
takvinduet i Lorentzens leilighet
skal tas ut og byttes, og at snek-
kere skal i gang med arbeidet
allerede i dag. 

– Jeg håper at dette betyr at
Anny får skikkelige boforhold,
sier han.

Har slitt. Gårdeier Leif Arne Bye
bekrefter at jobben starter snart. 

– Vi har slitt med å få taket tett
i denne leiligheten, sier Bye. 

– Det har tatt lang tid, men det

jobbes med saken, og nå skal fag-
folk i gang med arbeidet for å få
reparert taket og tettet lekkasjen.
Det er godt mulig at hele taket må
skiftes, sier gårdeieren. 

Forsiktig håp. – Ingenting hadde
vært bedre enn om de hadde fått
det i orden. 

Men jeg tør ikke håpe for mye.
Det hadde vært fint å føle seg
trygg på at taket er tett, sier 87-åri-
ge Anny Lorentzen. 

 – Det jobbes med saken

Sentrumsgården. Anny Lorentzens leilighet ligger i tredje etasje i
Sentrumsgården på Ørnes. 

Lekker som en sil



Politikerne i Hamarøy
fikk budjettoverskri-
delser på over to milli-
oner lagt på bordet.

Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

HAMARØY: Det skjedde da for-
mannskapet onsdag skulle foreta
regulering av årets budsjett. 

De ble presentert et ferskt no-
tat fra enhetsleder for pleie og
omsorg,  Ann-Jorunn Winther.
Det  viser at etaten ligger an til å
overskride budsjettet sitt for i år
med rundt 2,5 millioner kroner.

Forklaringen på dette er blant
annet mye bruk av overtid og eks-
trahjelp som følge  av mange ube-
satte stillinger, samt manglende
tilgang på vikarer. Dessuten er det
avsatt svært lite midler til korttids
sykefravær.

Ansvarlig. Winther forsikret at
selv om overskridelsene er store,
blir det utvist ansvarlighet innen-
for etaten hun leder og at det

innen hjemmetjenesten har blitt
iverksatt tiltak.

– På sykehjemmet er det imid-
lertid ikke mulig å redusere drif-
ten. Dersom vi ikke har vikarer,
må vi bruke overtid, noe som kos-
ter mer. Håpet er å få tre-fire nye
sykepleiere til kommunen sna-
rest mulig,  sa Winther.

Hun kunne også opplyse at
personalet har varslet at de har
for mye å gjøre og at det har vært
avholdt flere møter
for å se på hvordan
oppgaver kan løses.

Tiltak. – Mye kan
rettes på gjennom
endret organise-
ring. Vi har også
jobbet med det
psykososiale arbeidsmiljøet. Vi
merker at de ansatte liker at det
skjer noe. Det er også gjort en del
bygningsmessige tiltak av folk fra
teknisk etat som de ansatte setter
pris på, sa hun.

Ordfører Rolf Steffensen men-
te det er nødvendig å ha stålfokus
på å få besatt ledige stillinger
innenfor pleie og omsorg  for å

unngå overtid og innleie av kost-
bare vikarer.

– Vi er alle tjent med å ha fast
ansatt personell  som bidrar ak-
tivt over tid, understreket han.  

Kraftpenger. Pleie og omsorg
har ingen muligheter for å dekke
overskridelsene innenfor eget
budsjett.

I budsjettreguleringen som
politikerne skulle foreta, var det

foreslått avsatt drøyt en
halv million til å dekke
overforbruket innen
pleie og omsorg. Nå må
det en ny budsjettregu-
lering til for å dekke inn
to millioner mer.

Økonomisjef Ivar
Kristiansen viste under

behandlingen av saken til at drøyt
to millioner kroner av årets utbyt-
te fra Nord-Salten Kraft ikke er
tatt med i budsjettet. Disse peng-
ene blir trolig brukt for å dekke
overskridelsene, men fortsatt er
det en stor, stor utfordring for
kommunen at driftsutgiftene
øker betydelig mer enn inntek-
tene. 

Pleie og
omsorg
holder ikke
budsjettet.

Ikke fornøyd. – Vi er ikke glad for å ha brukt mer penger enn vi skal, men også vi som jobber i pleie og om-
sorg er ansvarlige, sa enhetsleder Ann-Jorun Winther (t.h.) i formannskapet. Foto: Øyvind A. Olsen 

MELØY: Protector Forsikring (PF) har anket dommen i saken
der Huurre Norway ble frikjent fra ansvar for brannen i tor-
skeslakteriet Cod Processing på Halsa i 2009.

Kravet mot Huurre Norway fra Protector Forsikring og
Codfarmers ASA var på til sammen 52,7 millioner kroner.

– Retten er i tvil, mens vi mener Codfarmers ville sikret
seg om de hadde visst hvor farlige platene Huurre installer-
te var. Det er Huurre som må bevise at Codfarmers ikke ville
sikret bygget bedre, sier PF-direktør Fredrik Messel.

Anket dommen i Huurre-saken UNIVERSITETET I TROMSØ UiT
UiT DE NESTE SYV DAGER

TV-serien Sjøsprøyt følger elever ved
seilerlinja på Folkehøgskolen 69 grader Nord i
Malangen, Troms. Ungdommene følges gjennom et
helt skoleår og eventyrer Jarle Andhøy er hentet inn
som deres coach.

Programserien formidler hvordan ungdommene tester
egne og hverandres grenser gjennom utfordringer i
naturen, mens de gradvis sveises sammen til et lag.
Skoleåret og TV-serien avsluttes med at elevene selv
velger kaptein og deretter seiler hjem fra Sørvær til
Malagen på egenhånd. 

Sendestart er tirsdag 8. november kl. 20.15 i NRK3.

UiT MED I TV-SERIEN
SJØSPRØYT

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT
9037 Tromsø - Tlf: 77 64 40 00
uit.no

For utfyllende informasjon, se uit.no/tavla

fr
an
tz
.n
o

FILMGRENSER VISER: 
STELLA POLARIS
Tid: Mandag 07.11. kl 18:30 - 21:30
Sted: Verdensteateret Cinematek
Filmen “Stella polaris” er regissert
av Knut Erik Jensen. Medvirkende i
filmen er Anne Krigsvoll, Ketil
Høegh og Eirin Hargaut. Få en unik
og annerledes filmopplevelse: 
Se filmen sammen med forsker
Holger Pötzsch. 

FAKTA OG MYTER OM DELTIDS-
OG TURNUSARBEID I PLEIE OG
OMSORGSSEKTOREN
Tid: Lørdag 05.11 kl 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Hatteng i
Storfjord
Foreleser: Seniorforsker og
organisasjonspsykolog Nina Amble,
Arbeidsforskningsinstituttet.

“DR. NANSENS ULOGISKE PLAN
TIL SELVØDELÆGGELSE” -
FRAM-FERDEN SETT FRA
UTSIDEN OG INNSIDEN
Tid: Lørdag 05.11. kl 13:00 - 14:00
Sted: Studenthuset Driv, 4.etasje
Foredrag v/Silje Solheim Karlsen,
UiT. Da Fridtjof Nansen presenterte
sin plan for Fram-ekspedisjonen,
opplevde han motbør fra blant
annet det prestisjetunge engelske
polar-miljøet, der planen
eksempelvis ble beskrevet som

ARRANGEMENT

LØRDAGSUNIVERSITETET

"Dr. Nansens ulogiske plan til
selvødelæggelse".

TA BIBLIOTEKSTUDIER PÅ
HELGELAND!
Søknadsfrist: 01.12.2011
UiT tilbyr i samarbeid med
Kunnskapsparken Helgeland emnet
“Bibliotek og media” (DOK-2203)
våren 2012. Studiet gir 15 studie-
poeng, og undervisningen er
samlingsbasert i Mo i Rana.
Kurset er tenkt for studenter som
ønsker å inkludere kurset i en
bibliotekarutdanning, men retter
seg også mot andre med interesse
for bok- og mediehistorie.
Studiet har ingen deltakeravgift,
kun semesteravgift på kr 420,-.

Cand.scient. Bente Morseth
disputerer for ph.d.-graden i
helsevitenskap: «Physical activity,
osteoporosis, and fracture risk.
Long-term associations in a
general population»
Tid: Fredag 04.11 kl 12:15
Sted: Store auditorium, MH-bygget
Prøveforelesning kl 10:15 på
samme sted: «Hva er fysisk
aktivitet? Gi en kritisk vurdering
av ulike målemetoder for ulike
formål»

DISPUTASER

STUDIEINFORMASJON
Millionsmell
for Hamarøy  
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– Det er flere som
heter Svein enn det er
kvinner med styre-
verv. Det viser en
undersøkelse om sty-
rerepresentasjon.

Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

SALTDAL: Tore Vånge fra Senter for
kunnskap og likestilling (KUN)
hadde t skrått blikk på likestilling
i sitt innlegg på kvinnekongres-
sen i går.

Den ble åpnet av fylkesråd
Arve Knutsen. Han syntes han var
heldig som fikk åpne den fjerde
kvinnekongressen på Rognan,
med 100 kvinner i salen.

For det er neppe hverdagskost.
Selv for en fylkesråd. 

– Det fremste likestillingstilta-
ket   fra fylkeskommunen er sat-
singen på kvinnelige mellomle-
dere, med minst 50/50 prosents

fordeling mellom menn og
kvinner.

Med ledersatsing, Kvinnemilli-
on og andre støtteordninger spe-
sielt rettet mot næringsetable-
ringer av kvinner vil Knutsen få
mye damebesøk på kontoret her-
etter.

Kvinnearena. Mange av kon-
gressdeltakerne er gründere, eller
tanker å satse
på egen næ-
ringsvirksom-
het.

– Vi har
klart å skape
en arena for
faglig påfyll,
men også en utfordring for «jakt-
laget» med menn i posisjoner,
sier Siv Mossleth.

– Det er et trist faktum at det er
flere som heter Svein enn det sit-
ter kvinner i styreverv her til
lands, mente Tore Vånge fra Sen-
ter for kunnskap og likestilling
(KUN).

Vånge hadde lagt merke til en
AN-kommentar der en journalist
i et «sidesprang» omtalte negativt
en kvinnelig artist for å ha hår
under armene.

Hårreisende. – Helt hårrei-
sende. Vi tåler lite avvik fra nor-
men uten at det blir overskifter.
«Du er fri til å gjøre hva du vil bare
du har husket å barbere deg over-

alt før du for-
later huset»,
sa Vånge og
høstet mye
latter.  

– Kjønns-
balansen er
skjev, kvinner

er underrepresentert i viktige
funksjoner i samfunnet, både i
politikk og i samfunnsliv. Unge
kvinner flytter mer fra hjemste-
det sitt enn menn. 

Det er noen av utfordringene
som fylkesråd Knutsen   snakket
om.

– Kvinner utgjør i dag over

halvparten av studentene på uni-
versitet og høyskoler. Om noen år
vil halvparten av innbyggene
med høyst kompetanse være
kvinner, og dermed sitte med
høyere samlet kompetanse.

Fylkesråden vil bruke en milli-

on på damer. Siden 2004 har fyl-
keskommunen støttet kvinneret-
ta tiltak gjennom Kvinnemillio-
nen.

Ordningen skal bidra til å bed-
re kvinners trivsel bo og levekår.   

Dans på kongress. Konferansier Liv Hanne Haugen holdt en svært visuell introduksjon til sitt lille foredrag om satsingen i nord. Foto: Dag Pettersen

100 kvinner. Fylkesråd Arve Knutsen sammen med Iren B. Teigen, Siv
Mossleth og Liv Hanne Haugen på kvinnekongressen Yess.

Kvinner er under-
representert i
viktige funksjoner.

OSLO: Nato avsluttet operasjon Unified Protector fra 31. oktober. Det
norske bidraget ble avsluttet samtidig. Fram til 1. august var Norge re-
presentert med F-16 fra Bodø og Ørland. Fram til 31. oktober bidro lan-
det med 20 personer til Natos overvåkningsfly Awacs. 

I tillegg var 10 offiserer ved Natos hovedkvarter direkte involvert i
luftoperasjonene. 

Norske fly deltok på 615 oppdrag og droppet 567 bomber, skriver for-
svarsdepartementet på sine nettsider. 

Norge kom med i de militære operasjonene over Libya 24. mars. 

Avslutter Libya-oppdrag
TROMSØ: Små partikler fra vulkanske iskjerner hjelper
forskerne med å se klimavariasjoner i Antarktis 800 år
tilbake i tid. 

Det skriver Norsk Polarinstitutt  i ei pressemelding.
Iskjernene er fra innlandsisen i Øst-Antarktis og stu-
dert i forbindelse med en norsk-amerikansk vitenska-
pelig ekspedisjon i 2007-2008. Polarinstituttet har nå
gitt ut studien i tidsskriftet Journal of Geophysical 
Research – Atmospheres.  

Vulkanutbrudd gir klimasvar 

Kvinnesatsing i 100

Bodø
Fagmøbler Bodø - Gamle Riksvei 21
Tlf. 75 55 70 60
ÅPNINGSTIDER:10.00 - 18.00 (15.00)

DUFT

«DURANCE»
En verden av 
duft og velvære

NYHETE
R!

LAMMESKINN
Tykke og myke

395,- 

BEH
AGELI
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Årsmøtet i Nord-Norges
rederiforening har
blant annet genasjons-
skifte på menyen. 

Per Torbjørn Jystad 90 58 84 04
ptj@an.no

TROMSØ: Nord-Norges Rederifor-
ening har årsmøte på Clarion Hotel
Bryggen i Tromsø 24. og 25. novem-
ber 2011. Styret har pekt ut forvalt-
ning av norske fiskerier, genera-
sjonsskifte og deltakerloven som
sentrale tema. Ikke minst er genera-
sjonsskifter i fiskerinæringen stadig

mer komplisert fordi flere arvinger
kan ha rettigheter til samme båt.
Med store summer som inngår i ar-
vegrunnlaget, er det ofte vanskelig
for en arving å overta. I tillegg vil års-
møtet drøfte hvordan oljevirksom-
het og vindkraftverk til havs vil på-
virke fiskeriene.  

Rederne vil diskutere generasjonsskifte

I 2009 fikk Rema 600
snøfresere fra Bodø-
bedriften Orient
Import. I år har mat-
varegiganten bestilt
1.500. Og mer kan det
bli.   

Per Torbjørn Jystad 90 58 84 04
ptj@an.no

BODØ: – Om de blir solgt? Ja. Tilsva-
rende parti i fjor føk ut, sier kjøp-
mann Svein Esaiassen i Rema
1000 på Tverlandet. 

Han skal selge åtte av de i alt
1.500 snøfreserne Rema 1000 i
høst selger ut sammen med brød
og melk. 

Ett produkt. Historien om Rema
og snøfresere begynner med at
daglig leder Stephen Fu i Orient
Import i 2008 overbeviste Rema
om å ta dem inn.  

– Vi tilbød dem et produkt for-
di det var det produktet vi kunne
godt, forklarer Fu. 

Orient Import har Felleskjøpet
som en av eierne, og Felleskjøpet
har solgt både gravemaskiner og
snøfresere Fu har importert i flere
år.  

Rema 1000 har på sin side et
betydelig utvalg av non-food pro-
dukter som stadig vokser. Men
snøfreserne fra Orient Import var
de første i kategorien varer med
motor. 

Scootere også. I tillegg til Rema
selges snøfreserne gjennom Fel-
leskjøpet, Coop og Smart Club. I
2009 utgjorde de samlede or-
drene 1.000. I fjor ble antallet be-
stillinger økt til 2.200 hvorav
1.000 til Rema. 

I år har Orient Import tatt inn
3.375 snøfresere fra den kinesiske
produsenten. 2.750 er forhånds-
solgt. 1.500 av disse til Rema. Sel-
ges alt, ser ikke Fu bort fra at de
gule snøfreserne står for opp mot
20 prosent av hele det norske
markedet. Også
1.000 scootere har
Rema og Smart
Club tatt inn fra
Orient Import
inneværende år. 

Lokal service. –
Hadde det vært
mye feil med disse
scooterne eller snøfreserne, had-
de jeg vært gjenganger i «TV 2
Hjelper deg», fortsetter Fu. 

Feilprosenten ligger nå under
én prosent, ifølge Fu. 27 service-

punkter landet rundt sørger for at
kundene skal få hjelp. I tillegg er
det bygd opp et eget verksted i

Fredrikstad med åtte
ansatte. 

Gravemaskiner.
For Orient Import er
både snøfresere og
scootere, blitt god
butikk med en om-
setning i 2011 på to-
talt på ca. 35 millio-

ner kroner. I tillegg rulles det ut,
hovedsakelig gjennom Felleskjø-
pet, klær, hagemøbler og diverse
utstyr for ca. 20 millioner kroner.
Det tredje store benet bedriften

står på, gravemaskiner, ble nesten
radert bort under finanskrisen. 

Fra 2005 til 2008 ble det
gjennom Felleskjøpet solgt ca.
400 gravemaskiner i prisleiet
100.000 kroner og opp til en halv
million. Så kom finanskrisen og
antallet falt til åtte maskiner i
2009. 

– Vi må få gravemaskinsalget
opp igjen, kommenterer Fu om en
av de tingene som skal til for å gi
Orient Import god nok fart de nes-
te årene. 

Freser videre for

Pakker ut. Noon-food er blitt til varer med motor. Daglig leder Stephen Fu i Orient Import sammen med kjøpmann Svein Esaiassen på Reme 1000 på         
landet.

– Tilsvarende
parti i fjor
føk ut.  

Svein Esaiassen, kjøpmann

Ett år etter utvi-
delsen av Rema 1000
på Tverlandet skyter
handelen fart.
BODØ: – De siste ukene har vært
eventyrlige, sier kjøpmann
Svein Esaiassen om Rema 1000-
butikken han driver på Tverlan-
det. 

Et knapt år etter at butikken
fikk doblet sitt areal, konklude-
rer han med at omsetningen
inneværende år vil ligge rundt
75 millioner kroner. Veksten fra

året før ligger tett på 30 prosent. 
– God beliggenhet langs

veien her og det at vi får en god
del kunder på utfart, sier Esaias-
sen om litt av det som forklarer
utviklingen. 

Trolig har butikken rundt 60
prosent av dagligvaremarkedet
på Tverlandet, skal man tro
bransjetallene. 

Esaiassen bekrefter at butik-
ken, etter utbyggingen som sto
ferdig 25 november i fjor, er blitt
en relativt stor dagligvarebu-
tikk i Rema-systemet. Antallet
ansatte er 19. 

Rema-vekst på Tverlandet
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Rita Nygaard Austvold er styrele-
der i Austvold Strand AS i Bodø.

Einar Gulbrandsen leder styret i
Eiendomsdrift Nord AS i Bodø.

Byggmester 
Edvardsen AS i
Bodø er meldt
oppløst. Avvi-
klingsstyret le-
des av Jan Ove
Edvardsen (bil-
det).

Ernst & Young AS i Oslo fusjonerer
inn Ernst & Young AS i Bodø.

Enkeltpersonforetaket Fru Lind-
berg med Kine Mari Lindberg som
innehaver i Bodø, skal drive videre-
salg av interiørvarer.

Enkeltpersonforetaket Mellom
Himmel og Jord Lone Smevik Iver-
sen i Kabelvåg endrer navn til Fru
Soleng.

Harald Dahl (bil-
det), Oslo, er
styreleder i Cod
Processing AS på
Halsa, Cod Juve-
niles AS i Bodø
og Nap Marine
AS på Inndyr.

Enkeltpersonforetaket Helsehjel-
pen Ann-Merethe Nilsen i Svolvær
skal drive rådgivning.

La Edra Limited på Værøy skal drive
cateringvirksomhet. Edvinas Rad-
zevicius er daglig leder og styrele-
der.

Lofoten Oppfinnelser ANS i Svolvær
er slettet i Foretaksregisteret.

hørt at ...

US dollar (USD) 5,6931 (5,5007)  
EURO (EUR) 7,7580 (7,7015)  
Sveitsiske franc (CHF) 637,26 (631,74)  
Danske kroner (DKK) 104,25 (103,49)  
Britiske pund (GBP) 9,072 (8,821)  
Svenske kroner (SEK) 85,61 (85,49)  
Canadiske dollar (CAD) 5,5994 (5,5287)  
Japanske yen (JPY) 7,2790 (7,0514)   

valuta
OSLO: Olje- og energidepartementet inviterer oljeselska-
pene til å nominere blokker som de ønsker skal være en
del av den 22. konsesjonsrunden. T ildeling ventes vå-
ren 2013 opplyses det i en pressemelding onsdag

. Olje- og energiminister Ola Borten Moe, viser til at
han er opptatt av å opprettholde aktiviteten på norsk
sokkel. Han invitere selskapene til innen 11 januar å no-
minere blokker de vil letebore på. Det er ventet at sel-
skapene vil lete på hele den norske sokkelen. 

Må nominere nye leteblokker 
NEW YORK:Nobelprisvinner Paul Krugman spår i en
kronikk i The New York Times sammenbrudd i euro-
samarbeidet.Krugman regner med at folkeavstem-
mingen i Hellas ender med et nei, og at rentene mar-
kedet krever for å kjøpe italienske statsobligasjoner
allerede er så høye at det på sikt vil ende med kon-
kurs, skriver Dagens Næringsliv. 

I går steg den italienske tiårsrenten til 6,3 pro-
sent, tilbake til nivåene fra minikrakket i sommer. 

Spår Italia rett ned

r Rema

          Tverlandet. I alt skal Orient Import levere over 3.000 snøfresere i hele
Foto: Tom Melby 

30 prosent. Økningen etter utbyggingen på Tverlandet er enorm.
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Tilbudet varer 
tom 4. desember

FOKUS PÅKJØKKEN

Nå er det

kampanje-
dager
hos oss!

Dette vil redusere
mulighetene for uhell
i veitunnelene.

Jan-Olav Ingvaldsen 99 26 76 15
joi@an.no

FAUSKE: Bilførere har ved flere an-
ledninger fått påført skader på
sine biler av en   nedslitt og hulle-
te asfalt.

Den nye asfalten som legges vil
reduserer mulighetene for uhell.  

– Dette er ikke en varig løsning,
men det vil bedre forholdene på
kort sikt. En varig løsning krever
et mer omfattende arbeide, sier
Jan Marvoll, anleggsleder hos Sta-
tenes veivesen i Nordland.

Totalt legges det 1600 meter
asfalt i de tre lengste tunnelene på
fylkesveien til Sulitjelma. Samlet

lengde på de tre tunnelene er tett
på ti kilometer.

Takket være det avgåtte fylkes-
rådet ble det bevilget fem millio-
ner kroner etter at May Valle, da-
værende fylkesråd hadde vært på
befaring og møtt lokale myndig-
heter og nærmiljøutvalg.

I løpet av sommeren og høsten
er det kommet hvitmaling i inn-
gangene til tunnelene. Det er også
lagt ned rør og foretatt drenering
for å lede vann ut tunnelene og
vekk fra veibanen.

Vann som lekker fra tunnelta-
ket fryser og danner issvuller i åp-
ningene og inne i tunnelene. 

– For å få bukt med vannet må
tunnelprofilen utvides. I dag er
det ikke mulig å kjøre inn dette
utstyret. Vi har løsningen og ut-
styret, men ikke pengene som
skal til for å gjøre dette arbeidet,
sier Marvoll.

Legger 1.600 meter
asfalt i Sulistunneler

Sikrer. Det nye asfaltdekket på noen strekninger inne i de tre lengste
tunnelene vil bedre sikkerheten for trafikantene.

Foto: Jan-Olav Ingvaldsen
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Mens mye industri
sliter, kaprer kabelfa-
brikken på Rognan
kontrakter i fleng.

Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

SALTDAL: – Så lenge oljeprisen hol-
der seg såpass høy er det investe-
ringsvilje i oljesektoren, forklarer
fabrikksjef Gunnar Tjørve på Ne-
xans kabelfabrikk på Rognan.

Konsernet har nettopp inngått
en kontrakt med Statoil til en ver-
di av 75 millioner euro. Ifølge
kontrakten skal Nexans designe,
produsere og levere til sammen
165 km med statiske og dynamis-
ke umbilicals og kabler for kraft-
overføring samt nødvendig tilbe-
hør til olje- og gassfeltet Åsgard i
Norskehavet. 

– Selv om det i hovedsak er
Haldenfabrikken som skal utføre
mesteparten, gir denne oss en ak-
tivitet på Rognan i et par måneder
neste år. Rognan skal levere inn-
maten i denne kabelen, sier Tjør-
ve.

Høy oljepris. Mens mange bran-
sjer sliter i inn- og utland er det
solid ordretilgang på Rognans
hjørnesteinsbedrift.

– Høy oljepris gir
investeringsvilje. Vi
selger en hel del til
Sørøst-Asia og til asia-
tiske land der krisen
ikke er så stor som i
den europeiske øko-
nomien er for tiden,
sier Tjørve.

Hvordan blir nyåret?
– Vi møter nyåret med fulle or-

drebøker. For neste år jobbes det

nå med minst to nye kontrakter
som får betydning for oss. 

Her dreier det seg
om sjøkabler og såkalte
umbilicals (styringska-
bler til undersjøisk
bruk).  

–Akkurat nå jobbes
det med en kabel som
skal legges mellom Eng-

land og Irland. Den skal leveres
om en måned tid. Vi har også en
kontrakt med Karibia og en for
Midtøsten som skal være ferdig i

januar. Så vi har bra ordretilgang,
sier fabrikksjefen.

Viktige kontrakter: Utvalgte
kontrakter som er inngått i det
siste:

Mars 2011: Nexans får en sjø-
kabel som skal forsyne et offshore-
felt med kraft i den arabiske golfen.
De høyspente kablene skal produ-
seres ved sjøkabelfabrikken i Hal-
den, og skal etter planene leveres i
2012. De fiberoptiske elementene
skal produseres på Rognan. 

Juni 2011: Nexans på Rognan
skal lage en 100 kilometer lang
sjøkabel. Den skal øke bredbånds-
hastigheten mellom Malaysia og
Indonesia.  

I høst siste del av dette prosjek-
tet med et kabelsystem mellom
Melaka, Malaysia og Dumai fer-
digstilt. 

September 2011: Seismikkon-
trakt for PGS-seismiske fartøyer
til en verdi av 3 millioner euro. En
kontrakt som fabrikksjef Gunnar
Tjørve her i avisa har betegnet

som svært strategisk og viktig.  
Oktober 2011: Kontrakt om le-

vering av 130 kilometer moderne
fiberoptisk sjøkabel til Emerald
Bridge. En kabel som skal gi ube-
grenset kapasitet for nettselska-
per og mobilselskaper mellom
England og Irland.

2. november: Selv om det er en
delt kontrakt Nexans har inngått
med Statoil for sjøkabler på gass-
feltet Åsgard, er den også viktig
for Rognan.

Sjøkabler. –Høy oljepris skaper fortsatt investeringsvilje i oljesektoren, sier fabrikksjef Gunnar Tjørve i Nexans på Rognan. Foto: Lars Antonsen

Vinnere i
industriell
motvind.

Kaprer nye kontrakter

IMAAS BIL A/S
Jordbruksveien 44, 8007 Bodø. Tlf 75 54 44 60
ÅPNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 08.00-16.00, TORSDAG 08.00-19.00

www.nissan.no www.imaas-bil.no

BODØ: Skjerstad kommunedelsut-
valg satser også i på å dele ut årets
ildsjelpris. Det er planlagt å skje på
kulturkvelden fredag 18.

I den anledning ønsker utvalget
å motta forslag på kandidater til
årets pris. Forslagene må være
inne senest fredag 11. november. 

Ønsker forslag til
ildsjelprisen 2011

OSLO: Norsk Presseforbund håper
Oslo tingrett velger et konferanse-
hotell på Gardermoen for å avvikle
rettssaken mot terrorsiktede An-
ders Behring Breivik.

Torsdag møter representanter
fra Norsk Presseforbund ledelsen i
Oslo tingrett og Domstolsadminis-
trasjonen for å diskutere plassbe-
hov og andre praktiske spørsmål
knyttet til medienes arbeidsforhold
under den kommende rettssaken.

– Vi ønsker å vite hvordan de
har tenkt til å legge opp hovedfor-
handlingene med tanke på å tilret-
telegge for medienes arbeid, sier
generalsekretær i Norsk Redaktør-
forening Nils E. Øy til NTB.

Oslo tingrett har tidligere esti-
mert at rundt 1.200 pressefolk fra
inn- og utland vil dekke saken.
Hvordan tingretten skal få plass til
alle som ønsker å overvære saken,
er foreløpig ikke klart. 

Håper på rettssak 
utenfor tinghuset
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BROKKOLI
10,00 pr. stk

LUTEFISK AV 
TØRRFISK/SKREI
Fryst, Godehav, 1kg, 

19,80 pr.kg

GULROT 1 KILO
9,50 pr. kg

ERTESTUING
Toro, Snarkokt, 157 g, 37,80 pr. kg

BACON
Ternet, Tulip, 500 g, 116,40 pr. kg

IDUN GROV SENNEP
Stabburet, 275 g, 65,82 pr. kg

CHERRYTOMATER
250 g, 39,60 pr. kg

BANANER
Løsvekt, 15,00 pr. kg

TYTTEBÆRSYLTETØY 1 KG
REMA 1000, 17,90 pr. kg

10 X 1,5 LITER MINERALVANN
Grans, 4,60 pr. l, eks. pant
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– Kvinner tenker for
lite på egen pensjon,
og må ta et langt
større ansvar for den.

Vidar Berg 48 26 72 07
vb@an.no

BODØ: Det er rådet fra Trude Glad
og Geir Terje Jensen i Sparebank 1
Nord-Norge.

I går la de fram Pensjonsunder-
søkelsen 2011, der over 2.000 per-
soner på landsbasis har fått en
rekke spørsmål om pensjon og
rettigheter.

Ivrigst i Troms.
Den viser blant an-
net arbeidstakere i
Troms vil jobbe
lenger enn hva til-
fellet er for ar-
beidstakere i
Nordland og Finn-
mark. Den viser også at stadig
flere nå vet hva de vil få i pensjon
når de går ut av yrkeslivet, men
fortsatt er to av tre nordmenn
uvitende om egen pensjon.

– I undersøkelsen går det også
fram at storparten av nordmenn
ønsker å opprettholde samme
kjøpekraft som de har i dag når de
går av med pensjon, og de har pla-
ner om både å reise mer, dyrke

hobbyer og ikke minst nyte det
gode liv. Dessverre er det slik at
dette kan bli vanskelig å oppnå
dersom flertallet av nordmenn
kun skal leve på den pensjonen de
får fra staten, sier banksjef Geir
Terje Jensen ved bankens Bodø-
kontor.

Tre av ti kvinner. Han har stu-
dert svarene som kommer fram i
undersøkelsen, og konkluderer
med at fortsatt hersker det stor
uvitenhet om hvilke rettigheter
og hvor stor pensjon folk flest vil
få når de går av.

– Og lavest er kunnskapen om
dette blant kvinne-
ne. Mens fire av ti
menn vet hva de får
i pensjon, er det bare
tre av ti kvinner som
gjør det. Det er også
påfallende at langt
færre kvinner spa-
rer til egen pensjon
enn hva tilfellet er

blant menn. Og de kvinnene som
sparer sparer mindre beløp enn
menn, sier Jensen.

Gode råd. Regiondirektør Trude
Glad er ikke fornøyd med tallene
som kommer fram i undersø-
kelsen, og håper at langt flere
kvinner nå vil ta ansvar for egen
pensjon.

– I dag er det faktisk slik at

mange kvinner tror de ikke vil gå
ned i inntekt når de går ut i pen-
sjon. Men faktum er at det er ing-
en – i hvert fall svært få, som har
en pensjonsordning på nitti pro-
sent av lønn. Det betyr at kvinner i

stor grad må leve av oppsparte
midler når de blir pensjonister, og
det må de altså ta ansvar for selv,
sier Glad, som har flere gode råd
til både unge og eldre kvinner.

– Finn ut hva du får i pensjon.

Spar selv til pensjon, men ikke
gjennom felles sparing sammen
med mann eller samboer. Og ikke
minst – spar minst like mye som
mannen din, husk at du lever
lenger, er rådet fra Trude Glad.

-Kvinner må ta ansvar

Kvinneråd. Regiondirektør Trude Glad og banksjef Geir Terje Hansen i Sparebank 1 Nord-Norge gir pen-
sjonsråd. Foto: Vidar Berg

– Bare tre av
ti kvinner vet
hva de får.

Geir Terje Jensen

FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI
FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI

** Leieperiode 36 mnd. Kjørelengde: 45.000 km. Kontantandel kr. 30.000,- inkl. mva. Rente: 3,80 %. 

Nå gjør Ford ny teknologi 
til allemannseie.

Velkommen til teknologidager hos 
Ford-forhandlerne. 

Vi har biler for umiddelbar levering!

Og du er invitert til å teste ut de mange nyhetene som 
gjør bilkjøring enklere, morsommere og ikke minst sikrere. 
Akkurat nå har vi kampanjedager med ekstra gode tilbud 
på både biler, utstyr og fi nansiering. 
Les mer på www. ford.no

Ford Focus 
Med Active City Stop uten tillegg i prisen

Ford Mondeo 
Komplette kampanjemodeller. Fra kr. *
Veil. pris fra kr. *

Ford Kuga 

Ford Fiesta 
Trend+ kampanjemodell for kun kr. * eller bare 
kr. 1.590,- pr. mnd.**
Veil. pris fra kr. *

Ford Grand C-MAX 
7 seter med den tredje seteraden uten tillegg i prisen

Ford service 
Nye vinterdekk? Kjøp 4 – betal for 3!

Sveins Auto as  

334.500,-

188.800,-

301.000,-

188.600,-
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Tysfjord kommune
får 2,5 millioner til
kaibygging på Drag.

Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

TYSFJORD: Midlene kommer fra
Nordland fylkeskommune. Det
var søkt om nesten tre millioner
kroner.

– Dette er en kjempepositiv
sak. Nå venter vi snarlig svar på
søknaden til Statens Landbruks-
forvaltning om 2,8 millioner kro-
ner derfra til prosjektet. Kvarts-
bedriften Norwegian Crystallites
vil gå inn med en tredjedel av
kostnadene til kaia, opplyser fyl-
kesskogmester Gjermund Petter-
sen til Avisa Nordland.

Hastesak. Kaia på Drag er kost-
nadsberegnet til cirka ni mill-
ioner. 

Den skal bli utskipningskai for
tømmer fra Hamarøy og Tys-
fjords vestsi-
de. Prosjektet
vil i tillegg gi
Norwegian
Crystallites
langt bedre
muligheter
for å kunne ta
imot forsen-
delser av
kvarts fra USA.
Målet var å
komme i gang
med utbyg-
gingen i år, men ettersom finan-
sieringen fortsatt ikke er helt på
plass, vil oppstarten bli forsinket.

– Dette er en hastesak for oss.
Vi konkurrerer med hele verden.
Derfor påtok vi oss forprosjektet
til kaia og derfor håper vi at det
vil bli jobbet raskt og godt med
planene, sa fabrikksjef Asbjørn
Bye til Avisa Nordland i vår.

Stort behov. Fylkesråd for næ-
ring, Arve Knutsen, karakterise-
rer kaiplanene som et godt pro-
sjekt. Han viser til at den kom-
munale kaia på Drag er slitt.

– Det er behov for styrking av
det bærende kaidekket, samt for
å øke kapasitet og lastareal. Nor-
wegian Crystallites og samar-
beidsorganet Kystskogbruket,
har stort behov for utvidet kai.
Norwegian Crystallites har inter-
nasjonal handel med råvarer og
ferdigvarer. En ny og kraftigere
kai er et sentralt element i den vi-
dere utviklingen. Når også Kyst-
skogbruket har stort behov for
kai i Tysfjord er dette et godt pro-
sjekt som kommunen også kan
markedsføre til andre brukere og
kommuner i regionen, mener
Knutsen.

Dybde. Han viser til at god infra-
struktur ofte er helt avgjørende
for bedriftsetableringer og be-
driftsutvikling.

– Bygging av industrikaier vil
gi god utnyttelse av eksisterende
transportmuligheter, økt trans-
portkapasitet og reduserte trans-
portkostnader for næringslivet.

Spesielt kostnadseffektivt er
det å sørge for at kaiene har til-
strekkelig dybde til å kunne ta
imot også framtidens større bå-

ter. Dette vil gi en sikker og effek-
tiv logistikk i mange år framover.
Kaiprosjekter medfører ofte be-
tydelige investeringer og er
tunge løft for enkelt kommuner.
Regional bruk av kaiene er nød-
vendig for å få utnyttet investe-
ringene effektivt, påpeker næ-
ringsråden.

Stort behov. Fabrikksjef 
Asbjørn Bye orienterte på et
møte i mai om hvor viktig det er
for kvartsbedriften Norwegian
Crystallites at den nye utskip-
ningskaia på Drag kommer på
plass snarest mulig.

Millioner til kai på Drag

Blir
viktig
både for
tømmer
og
kvarts.
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I går sjøsatte Torg-
hatten Nord den
første av de fire gass-
fergene som skal seile
over Vestfjorden. 

Per Torbjørn Jystad 90 58 84 04
ptj@an.no

GDANSK: Klokken 15.00 i går etter-
middag fikk gassfergen MS Lan-
degode for første gang kontakt
med det våte element da skipet
ble sjøsatt fra verftet i Polen. 

– Et teknologisk sprang for oss
og landsdelen. Fergedriften i nord
vil nå skje med en vesentlig mer
miljøvennlig teknologi, sier ad-
ministrerende direktør Bjørn
Laksforsmo i Torghatten nord på
telefon fra Remontowaverftet i
Gdansk. 

Stor kontrakt. Torghatten Nord
vant i august i fjor kontrakten
med Statens vegvesen på drift av
fergesambandene i Vestfjorden.
Kontrakten som løper fra 2013 til
2023 har en total verdi på ca. 1,4
milliard kroner.
Fire gassferger
som drives på fly-
tende naturgass
(LNG), skal bygges
– hver med en sti-
pulert prislapp på
ca. 200 millioner
kroner. 

– 25 prosent av leveransene
skal være norske og vedlikehold
skal kunne drives av norske sel-
skap, redegjør Torghattensjefen. 

Seiler i februar. Skip nummer to
av fire er allerede under bygging
og sjøsettes i januar i år. 

MS Landego kommer på sin

side i drift som suppleringsskip i
sambandet Bodø-Moskenes fra
ca. Sankthans. I god tid før ferga er
klar, vil det imidlertid bli mulig å
seile med MS Landegode. 

– I februar står simulatoren
klar ved Bodin
tekniske fagsko-
le. Da blir det
mulig å seile
inn og ut av de
aktuelle havne-
ne, sier Laksfor-
smo om tre-
ningen som

skal til.
Trening i simulator er blitt sta-

dig viktigere og ifølge Laksforsmo
sparer man både omdømme og
lommebok ved blant annet å unn-
gå å trekke kaia for hardt. 

MS Landegode
ble sjøsatt i går 

– Et teknologisk
sprang for oss. 

Bjørn Laksforsmo, 

administrerende direktør

MS Landegode. Den første gassfergen er nå sjøsatt.  Adm.dir Bjørn Laksforsmo, Torghatten Nord (tv) og
Adm.dir Andrzej Wojtkiewicz, Rremontowa. Foto: Torghatten Nord

Svein Snefjellå 90 08 58 01
ss@an.no

FAUSKE: En ungdom (17) må utføre
75 timers samfunnstjeneste.

På kvelden 9. mai i år sparket
han en annen ungdom flere gang-
er i ansiktet. Nesebenet brakk.

Volden og skadene var betydelig.
Skadene kunne lett ha blitt verre,
konstaterer Salten tingrett.

Russen festet i Fauske sentrum
denne kvelden. De to deltok på
russefesten, men kjente ikke
hverandre fra før. Da de møttes,
ble guttene enige om å lekeslåss

litt. Etter at 17-åringen ble lagt i
bakken to ganger, ble det alvor.

I utgangspunktet har 17-åring-
en kvalifisert seg for ubetinget
fengsel, men på grunn av sin
unge alder, slipper han med sam-
funnsstraff. Politiet hadde bedt
retten dømme han til 90 timer.

Flere spark mot hodet på russefest 

Leif R. Wahl Paulsen 41 69 37 51
redaksjonen@an.no

BODØ: Gynekolog og epidemio-
log Jon Øyvind Odland har for-
sket på hvordan skadelige miljø-
gifter kan ha negativ påvirkning
på gravide og nyfødte barn i
Nord-Norge. 

I regi av sanitetsforeningen
vil Odland og en stipendiat hol-
de et foredrag på Radisson Blu
Hotel i Bodø i kveld.

Industrielle miljøgifter trans-
porteres med luftstrømningene
fra sentrale deler av verden og
sprer seg i lufta over nordområ-
dene. Gravide kvinner kan få i
seg giftstoffene via pusten og
maten de spiser.

– Miljøgiftene kan være ska-
delige for barnet, og kan ha ne-
gativ effekt på både hormonba-
lanse, vekst og utvikling, fortel-
ler Odland.

Hele 600 kvinner har deltatt
i forskningsprosjektet, og 200
av disse kommer fra Nordland.

– Dette blir første gang vi leg-
ger fram resultatene og håper at

mange vil høre om hva vi har
kommet fram til. Vi har åpne
dører for alle som bryr seg om
våre neste generasjoner, men
målgruppen er hovedsakelig
gravide og kvinner som planleg-
ger graviditet, sier Odland.

– Miljøgifter skadelig
for gravide og nyfødte

Ny forskning. Gynekolog og
epidemiolog, Jon Øyvind Od-
land.

HERRE: 1800,-
DAME: 1500,-

ecco.com

ECCO Bodø
Storgt. 1 B  

Opplev ECCO sko med 
GORE-TEX produkt Teknologi

®

Kan leveres i god tid før mai 2012

www.norskebunadstradisjoner.no • Tel: 92 83 11 35

50% familierabatt på bunad nr. 2,3, osv.

Få 2 Nordlandsbunader 
for kr 24 000,-
(dame eller herrebunad)

Sølvpakker kr. 4.900,- til damebunad
og kr. 5.900,- til herrebunad.
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CITY NORD - TLF. 75 59 10 00
NYE ÅPNINGSTIDER:

MAN-FRE: 09.00-22.00  LØR: 09.00-20.00
GRATIS PARKERING

www.coopnordland.no

Forbehold om utsolgt

T I L B U D E N E  
G J E L D E R  
T. O . M .  

1 2 .  N O V E M B E R

INNEKLIMA-
VENNLIG 
MALING
TIL HELE ROMMET
Butinox Green Room er en ny generasjon 
interiørmaling som gir et sunnere inneklima. 

TORSDAG 3. NOVEMBER FRA 
KL. 13.00 TIL KL. 18.00  
vil en representant fra malingsspesialisten 
Butinox være tilstede i malingsavdelingen for 
å gi gode råd og tips om bruk og egenskaper 
til den nye helsevennlige malingen, 
Butinox Green Room.

Gjør det selv!

1990
AL-KO 

vedkløyver
KHS 5200. Maks kløyvekraft på 5 tonn.

Vedlengde opptil 52 cm. 220 V.
Vekt: 47 kg

69
Tak-ess takplater

Inspirasjon, hvit.
Str 12 x 620 x 1220 mm.

Pr plate

199
Green room

vegg 10
3 liter.
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Gårdbrukerparet Finn
Engan og Ragnhild
Johansen i Hamarøy
fortviler over å ha
mistet rundt 140 lam
på beite i år.

Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

HAMARØY: – Vi må helt tilbake til
1998 for å finne tilsvarende store
tap. De utgjør over 30 prosent av
de drøyt 450 lammene vi slapp ut
på beite i vår. Vi har også mistet
en god del voksen sau. Også de an-
dre sauebøndene i Sagfjorden har
hatt store tap på lammene, rundt
20 til 25 prosent, forteller en opp-
gitt Johansen etter et nytt år med
store tap for Krokan Gård.

For mye jerv. Hun er ikke i tvil
om at det er jerv som har herjet i
saueflokken.

– Vi vet at vi har minst to jerve-
tisper i området og at minst en av
disse må ha ynglet, så store som
tapene er. Det er også en stor han-
njerv i Sagfjorden. Sist vinter re-
gistrerte vi flere spor etter jerv
enn før i beiteområdet. Derfor
sendte vi allerede i vår en bekym-
ringsmelding til Fylkesmannen
om situasjonen, forteller Johan-
sen.

Lette med fly.
Den varme som-
meren bidro til at
tapene ble store et-
tersom mange dyr
trakk høyt til kjøli-
gere fjell der jer-
ven oppholdt seg.

– Vi sanket først der. Likevel var
det flokker der det manglet

mange lam. Vi
har to ganger
leid fly for å lete
etter dyrene,
men fortsatt
mangler vi
rundt 140 lam

og en god del sau.
De store tapene går både ut

over økonomien og det videre

avlsarbeidet.
– Hvor store tapene blir i kro-

ner har vi ikke regnet på, men vi
mangler rundt 140 lam som vi
skulle ha sendt på slakt for å klare
vinteren. Vi får også 30 påsett for
lite. 

Psykisk belastning. – En del av
tapene blir vel erstattet?

– Vi er ikke opptatt av erstat-
ning, men av å få dyrene våre
hjem i live. Det går aldri an å få er-
statning som godtgjør tap av
morsauer, påsett og redusert avls-
framgang.

– Hvordan er det å oppleve så
store tap?

– Det går ut over psyken at vi
vet at vi mister en masse dyr, men

mest av alt blir jeg forbannet over
at det skal være så fryktelig van-
skelig å få gjort noe med rovdyr-
problematikken. Det er langt mer
jerv enn det skal være i Nordland
og Norge. Likevel slåss vi med Fyl-
kesmannen for å få tatt ut rovdyr i
beiteområdene, beklager Raghild
Johansen.

Har tapt 140 lam i år

Viktigst. – Vi er ikke opptatt av erstatning, men av å få dyrene våre hjem i live, sier sauebonde Ragnhild Johansen på Krokan Gård.

Gårdbrukere i
Hamarøy gir
jerven skylden.

Glasshuset Bodø, Storgaten 14, Tlf 75 54 27 70
www.thune.no Kundeservice: 810 0 1857
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Thune er Norges ledende leverandør av smykker i meget god kvalitet. Nå kan 

du gjøre en god handel på fl ere av våre mest ettertraktede diamantsmykker. 

Diamantdagene varer t.o.m. 12. november – begrenset antall!

Velkommen til Thune for god kvalitet, kunnskap og service!

   Veil. Kamp. 

Elegance anheng 0,15ct. TW/VS  6.350,- 4.445,-

Elegance ring  0,15ct. TW/VS  8.750,- 5.995,-

Elegance ring  0,30ct. TW/VS  16.550,- 9.925,-

Princess cut ørepynt  1,00W/SI  22.900,- 14.885,-

Elegance ørepynt  0,60ct. TW/VS  27.650,- 16.590,-

Princess cut ring  1,00W/SI  23.850,- 17.895,-

Elegance ring  0,50ct. TW/VS  37.500,- 27.995,-

Elegance ring  1,00ct. TW/VS  124.000 99.200,-

Priseksempler

DIAMANTDAGER

Opptil

rabatt på diamanter!40%
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Alle våre kundeaviser 
trykkes hos et  

svanemerket trykkeri  
og på miljømerket papir

Ta ansvar for miljøet!

Har du takket nei til uadressert 
reklame? Registrer deg nå og 
få våre beste tilbud ukentlig i 

e-postboksen din.

Elektriske produkter inneholder miljøskadelige stoffer • 
og skal ikke kastes i restavfallet!

Vi tar gratis imot dine gamle elektriske og elektroniske • 
produkter av den typen vi selger.

Legg de kasserte produktene i anvist beholder.  • 
Kontakt betjeningen om du har spørsmål.

Coop Obs! Bodø City Nord
9-22 (9-20)

Tlf. 75 59 10 00 - bodo@obs.coop.no   
GRATIS PARKERING

Tilbudene varer t.o.m. lørdag 5. november. Forbehold om trykkfeil 
og utsolgt. Tilbudene gjelder kun til privat husholdning.

Kung Fu Panda 2
DVD

98
Langrennspakke
junior

999
Carvingpakke barn
Alprace Teddy Bear ski med
Tyrolia SL45 bindinger. Lengde
67-104 cm. Alpina Ice alpin-
støvel i str 25-35.

999
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www.jobbforhelsa.no

Arbeid er bra for helsa.
Noen ganger er sykmelding ikke til å 
unngå. Men for de aller fleste er det  
positivt for helsa å jobbe noe samtidig.  
Tilrettelegging på arbeidsplassen og  
gradert sykmelding åpner for det.

Du skal få hjelp.
Er du sykmeldt, har din arbeidsgiver og 
lege eller behandler ansvar for å bistå slik 
at du kommer raskere tilbake til jobb. Du 
kan også få hjelp av tillitsvalgte, verne-
ombud og bedriftshelsetjeneste.

Dette kan du gjøre.
Du har ansvar for å medvirke. På nett-
siden jobbforhelsa.no finner du regler, 
hjelpemidler og erfaringer som kan  
være til nytte.

Men mange  
har bedre av  
å jobbe noe.

Noen sykmeldte 
trenger å være 
helt borte fra 
jobben.
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Kampen om juleturis-
tene er stor, og det er
faktisk mulig å få
booket et 5-stjerners
hotell til godt under
tusenlappen. 

THOMAS HILDONEN, ANB

OSLO: Alt du trenger er en porsjon
reiselyst, litt tid og en PC. For det
er som kjent mange veier til Rom,
og dess flere søkermotorer du
prøver jo større er sjanse for at du
finner julekuppet når det kom-
mer til overnattinger. Og da blir
det også mer igjen til selve jule-
handelen. 

Hotellprisindeksen (HPI) til
hotels.com, som kommer to
ganger i året, viser ikke bare at det
er billige hotellrom å oppdrive i
de store byene. Det er også fullt
mulig å bo «kongelig» til en billig
penge. 

Prisfest. Et søk hos kayak.no på

en tilfeldig valgt by to helger før
julen, altså 9.- til 11. desember, ga
tilnærmet sjokkerende resultat.
En helg i Budapest for to personer
på 5-stjerners Ramada Plaza kos-
tet 806 norske kroner – og det var
totalprisen for hele helgen for to
personer!

Som mange andre av de euro-
peiske storbyene, har også Buda-
pest et spennende julemarked.
Det åpner 18. november og steng-
er ikke før 30. desember. I hoved-
staden er det butikker som Gucci,
DKNY og Ralph Lau-
ren i handlegaten
Andrássy, mens Are-
na Plaza kan tilby
over 200 butikker.

Ifølge HPI lå
gjennomsnittsprisen i den ungar-
ske hovedstaden for et 5-stjerners
rom på 938 kroner natten i første
halvår.

656 kr. for en helg. Polen er ar-
rangør av neste års fotball-EM, og
har i den forbindelse satset tungt
på turisme. I Warszawa yngler det
av kjøpesentre, og varemerker

som Hugo Boss, Swarovski, Levi’s,
Zara, H&M, Puma og Nikon har
for lengst gjort sitt inntog. Der ar-
rangeres også et stort julemarked
foran slottet hvor man finner tra-
disjonelle juleboder, håndverk og
godteri. 

Prisindeksen HPI viser at i
årets seks første måneder var
gjennomsnittsprisen på 638 kro-
ner per natt for 5-stjerners stan-
dardrom i den polske hovedsta-
den. 

Et søk i hotwire.com ga oss et
rom på 5-stjerners
Platinum Residence
hotell fra 9.- til 11. de-
sember for 656 kro-
ner. Det bør vel være
en grei deal?

Varm julefeiring. Hva med å
kombinere juleshopping med litt
varme? Lisboa holder dobbelt an-
tall grader i desembermåneden,
og – til stor glede for mange – fin-
nes det ikke noe julestress der. De
arrangerer nemlig ikke julemar-
ked, men de slår om ikke annet til
med et stort juletre. Og det er selv-

sagt shoppemuligheter så det
holder i den portugisiske hoved-
staden. 

Ifølge HPI kunne man bo på et
5-stjerners hotell for 907 kroner
natten i Lisboa. 

Vi testet billigstehotell.no, og
på Real Palacio Hotel Lisbon som
også har de fem stjernene endte
vi opp med greie 535 kroner per
natt. Altså litt over tusenlappen
for hele helgen. 

Bo billig. Slik ser Budavarpalasset ut rundt juletider. Og du kan bo
som er fyrste for en billig penge i den ungarske hovedstaden.

Luksus under tusenlappen

656 kroner
for en helg.
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ASSISTANSE
• Automatisk hjelp ved ulykke

• Selvaktivert nødassistanse

• Volvo Veihjelp assistanse

• Tyverivarsling

• Sporing av stjålet bil

• Fjernåpning av dører

APPS/MOBIL
• Stille/slå på motor- og kupevarmer

• Er noen vinduer eller dører åpne?

• Er alle dørene låst?

• Lås/lås opp dører (S60, V60, XC60)

• Hva er instrumentpanelstatus (lys-
pærer, bremsevæske etc)?

• Automatisk kjørebok med notater

• Hvor satte jeg fra meg bilen?

• Hva er bilens km stand?

• Hvor mye drivstoff har jeg igjen?

• med mer...   

MOBIL APPS LÅS/LÅS OPP DØRER FJERNSTART MOTOR- 
OG KUPEVARMER

FEILVARSLING FINN BILEN  DIN

VOLVO ON CALL 
VEIL. PRIS KR 7 500,-

Kun tilgjenglig på nye Volvo 
fra og med 2012-modell.
Volvo On Call gir rabatt 

hos Volvia Forsikring.

LAST NED GRATIS VOLVO ON CALL APP M/DEMO FRA APPLE STORE OG ANDROID 
MARKETS

Volvo On Call tar vare på deg og står til 
din tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. 

VOLVOS 
ENGLEVAKT

ETABLERT I 1938
Jakhelln Bil AS

Gamle riksvei 1-5, BODØ
www.jak.no

Åpningstider:
Man.-fre. 08.00-16.00

Tors. 08.00-19.00
Lørdag 11.00-14.00

Selgere Bodø
Øystein Mohus  - 958 01 530
Per Eirik Melgård - 412 03 030
Gaute Laberg     - 908 92 353
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I et leserinnlegg i Avisa Nordland fredag
28. oktober trer Nordland Arbeiderpartis
stortingsrepresentant Tor Arne Strøm
fram for oss og er bekymret. Han er blant
annet bekymret for at private aktører kan
få slippe til for å bygge ut og drifte om-
sorgsboliger og sykehjem i kommunene
som etter valget i høst har fått borgerlige
styre og ordførere. 

Tor Arne Strøm har en fastgrodd aver-
sjon mot private drivere i offentlig sektor,
selv om det offentlige i slike tilfeller fort-
satt har ansvaret for og stiller krav til en
drift som er satt ut til private aktører. Mens
Tor Arne Strøm har grodd fast i en ideologi
som tiden har løpt fra, har hans øverste le-

der i Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg en
helt annen og åpen holdning. 

Jens Stoltenberg, statsminister og Arbei-
derpartiets øverste leder, Liv Signe Navar-
sete, kommunalminister og Senterpartiets
øverste leder og helse- og omsorgsminis-
ter Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), holdt
en pressekonferanse i Oslo den 26. januar i
år. Der presenterte den rødgrønne regje-
ringen en ny tiltakspakke med kommuna-
le tilskudd for å få bygget flere hardt til-
trengte omsorgsboliger og sykehjemsplas-
ser. Pressekonferansen fikk stor omtale
både i fjernsynets nyhetssendinger og i
avisene.

«Åpner for privat utbygging av syke-
hjem». Slik lød overskriften i en artikkel
om pressekonferansen i Rana Blad den 27.
januar i år. Det Jens Stoltenberg forteller i
artikkelen er, sitat: «Regjeringen vil ha med
flere aktører til å bygge omsorgsboliger og
sykehjem, og inviterer boligbyggelag, ide-
elle organisasjoner og private aktører i var-
men. Det viktigste er at de blir bygget, ikke
hvem som eier eller driver dem. Vi trenger
at alle gode krefter samarbeider for å nå
målene vi har satt». 

Tror du Tor Arne Strøm at Stoltenberg,
Navarsete og Strøm-Erichsen ikke evner å
forstå noe du mener du forstår? Da synes

jeg du skal be om et møte med de tre. Og
fortelle dem at du mener de tar feil, og er
ute av kurs når de sier at det viktigste er at
omsorgsboliger og sykehjem blir bygget
og underordnet om det er kommunen el-
ler private som driver dem.

Etter at du har snakket med Stoltenberg,
Navarsete og Strøm-Erichsen kan du jo
skrive et nytt leserinnlegg i Avisa Nordland
Tor Arne Strøm, og fortelle avisens lesere
om din øverste leder i Arbeiderpartiet Jens
Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen
har skiftet mening etter å ha hørt deg. Tror
jeg vet svaret!

Gustav Nyborg,
Mo i Rana

Er det Strøm eller Stoltenberg som har skjønt det?
rett på sak

I valgkampen vi nettopp har
lagt bak oss, snakket Høyre mye
om behovet for å satse mer på læ-
rerne. Vi lanserte blant annet en
pakke med tiltak for å løfte lærer-
yrkets status. Et av tiltakene er at
staten skal ta 60 prosent av reg-
ningen for lærernes etter- og
videreutdanning (EVU), og at
kommunene og lærerne skal sør-
ge for 20 prosent hver. Kristin
Halvorsen var raskt ute med å av-
feie forslaget og kalte det uklokt.
Påstanden var at Høyre kom med
forslag som ikke virker. Nå – to
måneder senere – lanserer Halv-
orsen nesten akkurat det samme
forslaget, som hun altså for to
måneder siden slaktet. Den enes-
te forskjellen er at hun nå gjør det
dyrere for den enkelte lærer å
gjennomføre EVU. 

Vi må nå kunne spørre oss om
vi har en kunnskapsminister
som går på autopilot og avviser
ethvert forslag fra Høyre – uten å
sette seg inn i hva vi foreslår.
Mest oppsiktsvekkende er det li-
kevel at regjeringen med denne
nye kostnadsdelingen samtidig
setter en stor strek over sin tidli-
gere ambisjon om at 2500 lærere
hvert år får tilbud om videreut-
danning. Denne våren søkte
4000 lærere om plass, og med re-
gjeringens opplegg får nå bare
1700 tilbudet. Hensikten med å
redusere kommunenes utgifter
må være at kommunenes midler
skal strekke lenger og at flere læ-
rere skal få tilbud om den videre-
utdanningen 7 av 10 lærere øn-
sker seg. Den nye avtalen som nå
er inngått betyr at færre lærere
får tilbud om EVU, i tillegg sender
Kristin Halvorsen en større reg-
ning til lærerne selv. Dette er et
klart løftebrudd overfor landets
lærere. Denne saken føyer seg inn
i rekken av eksempler på at stats-
råden snakker om lærerne, men
Høyre satser på lærerne.

Elisabeth Aspaker (H), 
stortingsrepresentant

utdanningspolitisk talskvinne 

Regjeringen
svikter lærerne

Salten opplever igjen en stor omstillings-
utfordring for tungindustrimiljøene når REC
nå legger ned store deler av sin produksjon i
Meløy. Men Bodø oppfører seg som de ikke er
en del av Salten, eller at Salten er kun Bodø.
Bodø kommune fortsetter sin plan om å til-
rettelegge for tungindustri i Bodø sentrum
som om ingenting var skjedd og går med det-
te Meløy og Sørfold i næringen og vil konkur-
rere om nyetableringer i regionen vår.

I varsling om oppstart av områderegule-
ring av Ytre havn – Lille Hjartøy står det å lese
at hensikten med områdereguleringen er å
legge til rette for utbygging av et industriom-
råde for tyngre industri, maritim virksomhet
og fjellanlegg for olje-/ gasstanker på Lille
Hjartøy. Industriområdet skal inneholde
dypvannskai i Samuelsvika og dokk/ dyp-
vannskai ved Nordøstpynten.

Det var en annen posisjon enn dagens som
styrte vår kommune da disse planene om å
konkurrere mot Meløy og Sørfold om tungin-
dustri etableringer ble vedtatt. Politikerne
fant god støtte i sine visjoner i fylkeskommu-
nens petroleums strategi. Dessverre var det
bare den ene lille opposisjonsrøsten til Ven-
stre som var mot da kommunedelplanen ble
vedtatt.

Senere har flere våknet, både politiske par-
tier og interesse og friluftsorganisasjoner, og
innser både den naturmessige tragedien, og
nå den alvorlig usolidariske konsekvens
Bodø kommunes tungindustri etablering vil
innebære. Nå er Venstres store håp at den nye
situasjonen i vår region kan få flere til å våk-
ne og ta til motmæle mot Bodø kommunes
tungindustriplaner på Lille Hjartøy. 

Vi vil forsøke å få den nye posisjonen i Bodø
til å endre planene. Vår region er ikke tjent

med at Bodø skal konkurrere om nyetable-
ringer for industrien. Bodøs politikere må
være raus og innse at det er liv laget utenfor
Bodø sentrum. I Nyholmserklæringen skri-
ver den nye posisjonen at de skal ta hele kom-
munen i bruk. Venstre vil ta hele regionen i
bruk.

Venstre vet at industrietableringer i Meløy
og Sørfold er gunstig for Bodøs næringsliv, og
vi ønsker ikke å ødelegge naturperler for å gå
våre gode naboer i næringen, og nærmest
sparke hæl på dem i en tøff tid. Både vår natur
og næringsliv tjener mer på at nyetablering-
ene kommer i Glomfjord enn i Bodø sen-
trum, senn såkalt vinn-vinn situasjon.

Lille Hjartøy kan vi gjerne ta i bruk, men da
som Bodø kommunes nye bolig og frilufts-
område, lettere tilgjengelig og til glede for
flere, slik Høyre og Venstre engang på sytti-
tallet hadde felles visjoner om. Framtidens
arbeidskraft er hjernekraften, og da må vi leg-
ge forholdene til rette for å berike sinnet. 

Det gjør vi ikke ved å bruke våre vakreste
naturperler til tungindustri, i alle fall ikke når
våre naboer har enorme områder ledige og
tradisjon for å håndtere denne typen virk-
somheter. Terje Cruickshank,

Bodø Venstre

Terje Cruickshank fra Bodø Venstre vil ikke
bruke Lille Hjartøy til industri.

Bodø er for sneversynt

Storm P skrev engang: «Livet er
et cirkus; man kommer ind og
bukker, render rundt, bukker
igen og gaar ud!» TV-reportasjen
«Gintberg i utkanten» forleden,
kan karakteriseres som et godt
eksempel på dansk humorisme;
den viste originale karaktertrekk
og påhitt hos folk i distriktsdan-

mark, hvorfor den fortjener all
honnør. Jan Gintbergs milde ral-
jeri omkring kulturen i den lille
byen Nysted på Lolland («De
danske sydhavsøers perle») viste
nok en gang eksempler på at dan-
skenes sans for humor generelt –
og selvironi spesielt – er uforlig-
nelig (som de gamle molbohisto-
rier, som alle er laget av dan-
skene selv!) ... et øresønderri-
vende klokkespill til en halv mil-
lion kroner, donert til byen av en
eksentrisk borgermester, et sno-
dig kumlokk, en manns streben
efter å bygge Nysteds «højeste
bjerg» (32 m) med spade og tril-
lebår, en pølsevognmann som
tilbyr kundene gamle motorsy-
kler og traktorer «på købet» ...  

Og man husker Mark Twains
ord om at «Alt menneskelig er
patetisk! Humorens hemmelige
kilde er ikke glede, men sorg! Der

er ingen humor i Himmelen!»
Og Arthur Schopenhauer skrev:
«Alvor gjemt bak spøken, er hu-
mor; spøken bak alvor er ironi!»
Og dog – sørgelig nok, ble den
gode reportasjen tekstet på ny-
norsk ... for enhver som beher-
sker dansk, måtte tekstingen vir-
ke forstyrrende ... sprogblasfemi,
NRK!

Arnfinn Wiksaas

Dansk 
selvironi

Den lille havfruen i København,
et symbol på dansk vennlighet.

En svensk undersøkelse viser at
91 prosent av hunder som sliter
mye i båndet har nakkeskader.
En tilsvarende norsk undersøk-
else viste at av 350 hunder hadde
75 prosent av hundene nakke-
problemer, oftest medfulgt av
smertetilstander, uten at eierne

Hundehalsbånd
gir nakkeskader

var klar over det. Når eieren trek-
ker hardt i båndet fører det til
traume i nakkevirvlene, som le-
der til låsninger og press på ner-
vene. Skaden kan ikke påvises
med røntgenbilde. 

Plagene som kan oppstå er  
hodepine, muskelstivhet, beveg-
elsesvansker og i verste fall pro-
blemer med å spise og drikke.
Hunden kan også bli mindre 
sosial og vise aggressivitet. Flere
veterinærer, blant annet Are
Thoresen, som har gjennomført
den norske undersøkelsen, råder
til å bruke sele i stedet for hals-
bånd. De færreste ønsker å skade
hunden sin. Paradoksalt nok er
det likevel mange som gjør det.
Det er opplagt en god grunn til å
erstatte halsbåndet med sele når
man går tur med hunden. 

Jenny Rolness,
NOAH – for dyrs rettigheter

Rival ønsker Glimt-duo
Ranheim uten tippeligaambisjoner, ja
hvorfor ikke.

FerieLensmannen F. 

Nei kom igjen. Stallen vår er jo kjempeliten
i utgangspunktet. Vi taper jo ikke penger
på å ha Eek og Rønning i troppen. De er to
gode spillere. Rønning er veldig hardtarbei-

dende og akkurat en sånn spiller vi burde
ha og Eek har vært meget solid i feltet.
Glimt kan jo ikke bare gi bort to gode spil-
lere til en serierival.

Trym H. N. 

Ja, men d e som du sei Trym! Glimt har nån
gode spillere, men et DÅRLIG styre!

Bjørn K. 

Kjære vene, nå må dere tenke, Glimt må jo

Velkommen med din mening!
Skriv kort. Oppgi alltid navn, 
adresse og telefonnummer, 
også om du skriver under signatur. 
Innlegget kan bli forkortet.

E-post: debatt@an.no
Postadresse: Avisa Nordland, 8002 Bodø

sagt på nett
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Åpent brev til Olje og Energidepartementet:
Det vises til Avisa Nordland 27. oktober der

det fremgår at OED, Olje og Energideparte-
mentet, etter befaring venter på innspill i sa-
ken rundt utbygging av Moråga i Beiarn. Sa-
ken har tidligere vært behandlet av Beiarn
kommunestyre som sa nei til utbygging. NVE
har sagt nei og OED sa også nei i forrige run-
de. 

Sjøfossen Energi AS har sendt klage og på
bakgrunn av dette har Beiarn Ap bedt om
omkamp av saken i det nye kommunestyret.
Det må bemerkes at det ikke er fremkommet
noen nye momenter i saken som tilsier at det
kan tilrådes utbygging. Spesielt uten at det
går ut over troverdigheten til instansene som
behandlet saken tidligere.

Beiarelva er en nasjonal lakseelv som skal
ha forrang mot inngrep. Elva har en meget
god villaksstamme som skaffer bygda mange
turister. Disse legger igjen mye penger ved
kjøp av fiskekort og innen sørvisnæringen.
Derfor er det pålagt oss å legge til rette for vil-
laksen som i dag er en truet art. 

Vi vet at alle store som små inngrep i elver er
til skade for laksen. Selv små bekker med kor-
te løp har stor betydning. Det er her yngelen
søker skjul og vokser opp, som i nedre del av
Moråga. Vi skal satse på turisme som næring
i kommende år og det er naturlig å tenke vi-
suell bevaring. Elva er en arterie i samfunnet
her og de små elvene som fører til den er årer
som gir den visuell kraft og liv. Elvene som
omkranser vår nære bosone bør være en del
av nærmiljøet og være med på å gi bolyst til
stedets folk og tilflyttere.  

Politikere i Beiarn bør ta lærdom av tidli-
gere utbygginger av elva og hvordan fiske-
bestanden har vært forvaltet. At villaksen
skal forvaltes best mulig bør være det tyngste
loddet på vekta i enhver kraftutbyggings-
sammenheng.

At Ap vil ofre Moråga er ikke overraskende.
Når det gjelder kraftutbygging lever de i en
forgangen tid der alle bekker og elver skulle
legges i før. De arbeidet iherdig for Beiarut-
bygginga, som ville vært selve banesåret for
laksen i elva. Med tørrlegging av sideelvene
Tollåga og Store Gjeddåga, de beste gyteel-
vene for laksen og ikke minst oppvekstelver
for yngel, ville laksen blitt borte.  

Det ble ført en årelang kamp for utbyg-
ging, tross mangelfull og utdaterte utred-
ninger. Med vissheten om at følgene ville
være store slamutslipp fra dam i Ramskjell
med utrydding av laksestammen i elva som
resultat. Beiarn Ap sitt bidrag for å bevare og
bygge opp villaksen og ørreten i Beiarelva må
kunne sies å være svært liten.

Sp har dessverre også blitt med på dansen
rundt gullkalven. Å la en liten gruppe grun-
neiere få utnytte ressursene i nåtid, når det

burde tenkes langsiktig inntekt til mange
flere i fremtiden gjennom god forvaltning av
elva, er dette en kortsiktig forvaltning av det
fellesgodet som elva er. Beiarn Bygdeliste har
også gjort dårlige vedtak i form av Arstad-
foss-utbyggingen. Det visuelle bildet som i
sin tid var et yndet fotomotiv og en attrak-
sjon er i dag bare en blek skygge av seg selv.
Røyestammen som var lokalisert til denne
delen av elva er så å si borte.  

Høringsuttalelsen fra kommunen konklu-
derer med at utbyggingen vil føre til stor ne-
gativ virkning på landskapet, videre at usik-
kerhet omkring mulige negative virkninger
på fiske, vil kunne bli til skade for reiseliv, tu-
risme og fiske. La Moråga leve!

Erling Kristiansen, 
Finn Strand, 

Øystein Ringaker,
Kurt Edvin Blix Hansen, 

Anne Rita Nybostad

Moråga i Beiarn trues igjen av utbygging, så kampen må fortsette.

Kraftutbygging i Moråga
Våre politikere snakker om eldre-
omsorg og sykehjem. At all om-
sorg stort sett i den politiske dag-
ligtale puttes i eldreomsorgspak-
ken, er også ganske misvisende.
Omsorg for unge mennesker er
ofte tre ganger så ressurskre-
vende, det viser tall i regnskapet.
Men det kommer ikke fram i de
politiske omtaler. Men det store
problemet i eldreomsorgen, er
den tidsramme sykepleiere,
hjemmehjelpere, ansatte i syke-
hjem m.v. får.   Sylfest Lomheim s
bok   «Tale er gull»,   har et avsnitt
om ensomheten hos eldre men-
nesker. I vårt samfunn er det van-
ligvis ikke velferd som er mangel-
vare, men ord, Ord, blikk, smil.
Det eldre trenger mest, og etterly-
ser mest, er en femten minutts
samtale om dagen. Og det syke-
pleiere og hjemmehjelper etter-
lyser mest, er å få tid til denne
samtalen. Men det vil de ansvarli-
ge ikke ha. De vil ha effektivitet.
Resultatet er at sykepleiere og
hjemmehjelper vantrives (og gjør
en dårligere jobb). Det   eldre blir
sykere, «effektivt». 

Det er veldig mange ensomme
eldre. I Bodø var et tilbud om et
måltid om dagen i 3 kantiner.
Dette ble avviklet, det var ikke
lovpålagt Mange eldre er under-
ernærte, det skyldes ofte ensom-
het. Er det bl.a. lovpålagt å ha
flere ansatte i topplønn for å mar-
kedsføre Kulturkvartalet i Bodø,
bare for å nevne en stor utgifts-
post? Jeg håper at det nye politis-
ke styre i Bodø igjen åpner for
disse tre kantiner til eldre. Det er
jo snart budsjettbehandling i
Bodø. Jeg håper også   at de nye
ansvarlige politikere ser verdien
av det forebyggende arbeid som
skjer bl.a. på Tusenhjemmet, og
vedtar budsjettposter i samsvar
med det som var før nedskjæ-
ringene. De beløp det her gjelder,
er så små at de er nesten ikke syn-
lige i budsjettsammenheng, men
betyr uendelig mye for alle de tu-
sener som besøker Tusenhjem-
met, for mange deres annet
hjem. Det er i politisk sammen-
heng snakket mye om nødven-
digheten av forebyggende arbeid.
Kanskje vårt rike land har noen
småpenger til dette formålet.?

Sara 

Viktigst i
eldreomsorg

Tilbudet på Tusenhjemmet er en
viktig del av eldreomsorgen.

Jeg sykler og går mye og bruker
nødvendig lys og refleks, noe
som er svært viktig nu når mør-
ketiden er over oss, men det er
mange som ikke gjør det. Og far-
lige situasjoner oppstår, selv om
det som regel går godt.  

Men hvor er Trygg Trafikk? Jeg
har ikke sett dem en eneste gang
etter mørkets frambrudd, og jeg
kan si med hånda på hjertet at de
er savnet, som en påminnelse til
mange om bruk av lys og refleks i
mørket! Bjørn E.

Hvor er 
Trygg Trafikk?

Trygg Trafikk har vært savnet 
i bybildet.

For hvert år som går, øker beho-
vet for barnevernets tjenester.
Stadig flere familier trenger
hjelp og støtte fra barnevernet,
og stadig flere barn trenger nye
hjem fordi foreldrene ikke mak-

Sats på
barnevernet!

Vi takker alle som støttet For-
eningen for brystkreftopererte
med pengegaver og kjøp av ulike
Rosa sløyfeprodukter under
Rosa informasjonsturneen uten-
for City nord og aksjonen i Glass-
huset lørdag 1. oktober samt ak-
sjonen på Amfi på Fauske lørdag
22. oktober.  

En spesiell takk til Aga-mat
som var med og sponset boller
med rosa glasur og parfymeriet
på Koch for salg av rosa sløyfe-
produkter. 

Hilsen styret i FFB – 
Bodø og omegn

Rosa sløyfe-
aksjonen 2011

En ivrig hacker
lette på nettet
etter en konto feit og lekker.

Så fant han en
og var ikke sen.
Han tømte og rømte.

Men akk, kontoens eier
fikk den siste seier.
Han var en dyktig datasnoker
og tok frem sin søkerjoker.

Tyven ble fakket,
ribbet og blakket.

Snipp snapp snute
så var nok et dataeventyr ute. 

Elling

Høk over høk

blir trangere. Dette viser med all
tydelighet det KrF lenge har sagt:
Vi trenger en forpliktende opp-
trappingsplan for barnevernet.
Ett barn som ikke får den hjelpen
det trenger, er ett barn for mye.

Øyvind Håbrekke (KrF),
familiepolitisk talsperson

ter å gi dem den omsorgen de
trenger. I mange kommuner
opplever barn at de ikke får den
hjelpen de har behov for og krav
på. Bekymringsmeldinger blir
ikke fulgt opp raskt nok, og fos-
terhjemskøene er lange. Mange
barn opplever at det offentlige
svikter når de trenger hjelpen
som mest. KrF kjemper for full
barnevernsdekning: En opptrap-
pingsplan som sikrer alle barn og
alle familier den hjelpen de
trenger, når de trenger den. 

I Norge anno 2011 får så godt
som alle som ønsker det, barne-
hageplass. Det er bra, men det er
tankevekkende at vi sikrer alle
barn plass i barnehage før vi kla-
rer å sikre alle barn et hjem. I
statsbudsjettet for 2011 fikk KrF
gjennomslag for at kommunene
skulle få øremerkede midler til
flere stillinger og økt kompetan-
se i barnevernet. I budsjettet for
2012 foreslår regjeringen at mid-
lene videreføres med en liten øk-
ning. Det gir bare rom for noen få
nye stillinger. Selv om regjering-
en sier de ønsker å styrke barne-
vernet, viser årets budsjett at sat-
singen uteblir når budsjettene

satse på å få toppspillere. De har brukt Rønning
og Eek i noen år nå og de har gjort jobben de,
men de har jo ikke utviklet seg voldsomt på Asp-
myra. Hadde vi beholdt de, hadde jo ikke glimt
vist visjon i det hele tatt.

Thomas B. 

Så du syns d e bra styre, Thomas? Ja, hvis du ikke
holder med Glimt så! Eller så tar du feil Thomas!

Bjørn K. 

Eek har vært så som så, og når Glimt har hentet
inn forsterkninger er det greit nok  at han ikke
blir med videre. Thomas Rønning skulle jeg der-
imot likt å sett i Glimt i alle fall et år til, for han er
en spiller som tidligere har prestert. 

Magnus I. 

Hører hva du sier Bjørn, men du må jo begrunne
litt, ikke bare slenge ut påstanden. Men jeg ser
jo situasjonen utenfra det skal sies.

Thomas B. 

Vrenger samekofta i protest:
Ja og så, hvem bryr seg om samene går med
vrengte klær. De virker jo bare enda dummere
da. Norge er og skal være Norge, så hvis samene
ikke liker seg her så står det dem fritt å utvandre
fra vårt Norske land.

Gunnar 

Jeg vrenger underbuksa i protest mot bom-
pengeringen!

MD 

Avisa Nordland har virkelig funnet strategien for
å få lesere til avisa si; spille på det ironiske nord-
norske hatet mot samer.

Ole-Gunnar I. 

Delta i debatten



annonse AVISA NORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER 201126

ARBEIDSOPPGAVER:
 Vedlikeholde og utvikle BioMars helsefôrprogram  

 SMARTfeed i samarbeid med forskning og  
 utviklingsavdelingen 
 - Arbeide aktivt med formidling av markedsbehov inn  
  mot forskning og utvikling
 - Support mot salgsorganisasjonen på salg av  
  helseprodukter
 - Aktivt salg av helseprodukter

Utvikle og drive systemer for helseoppfølging mot     
 kunder sammen med salgsavdelingen
 - Aktiv involvering hos kunder, prøvetaking –  
  analyser mm.
 - Etablere helseovervåkningsregimer 
 - Veilede i bruk av helsefôr

Samarbeide med fiskehelsemiljøer og -myndigheter

PRODUKTSJEF FISKEHELSE

BioMar AS utvikler, produserer og markedsfører fôr til fiskeoppdrett i Norge. Selskapet er en del av BioMar-gruppen med hovedkontor i Danmark og  
med selskaper i de fleste viktige markedene i verden for oppdrett av bl.a. laks, ørret, torsk, seabass og seabream. Omsetningen for gruppen er 5.4 mrd DKK.  
BioMar AS Norge har hovedkontor på Myre, fabrikker på Myre og Karmøy og kontor for innkjøp, FoU, salg og markedsføring i Trondheim.  
Se også www.biomar.no

Vi søker Produktsjef Fiskehelse i BioMar’s salgsavdeling

Produktsjef fiskehelse vil arbeide i grensesnittet salg -  
FoU – marketing, med overvekt på oppgaver knyttet til  
produktstrategi helse.
 
Vi søker en person med høyere akademisk utdanning,  
minimum mastergrad.  Veterinær- og helserelatert  
ernæringsbiologisk utdanning en fordel. Praktisk erfaring 
innen fiskehelse fra oppdrettsnæringen eller annen relavant 
praksis er en fordel. 
 
Kontorsted Trondheim.

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse  
til Salgsdirektør Per Kristian Nordøy tlf. 907 81 366,
e-post: per@biomar.no

Søknad vedlagt attester og vitnemål, sendes pr. mail til:  
inger.sivertsen@biomar.no eller pr. post:  
BioMar AS, Nordre gt. 11, 7011Trondheim.  
Søknadsfrist: 13.11.2011

B I O M A R    

MONTØR
SØKES
– selvstendig næringsdrivende

Henvendelse:   
Håvard Berg 900 81 486
John Heldahl 952 97 132

Oras Bodø
Dreyfushammarn 12

For montasje av kjøkken, baderoms-

  

Nordlandssykehuset   
har ledig følgende stilling:

Maskinist/teknisk vakt
Senter for Drift og eiendom - Bodø

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no  
– her finner du også fullstendig annonsetekst.   
Søknadsfrist: 13. november 2011

STILLING LEDIG

Fest-
konsert 
i Bodin kirke
fredag 4. nov. kl. 19.00

Vi innvier nytt orgel
Henrik Bechstrøm, Elisabeth Misvær, Øyvind
Bjørkås, Bjørn Andor Drage med flere bidrar.

Entré kr 150,-. Honnør/student kr 100,-. Familiebillett kr 250,-

Lyst til å danse?
Helgekurs 11. - 13. november 

• Begynnerkurs SWING: 
start fredag kl. 18, forts. lør/søn (6 timer).

• For de litt øvede: 
god gammeldags rock’n roll med teknikk, 
turer og fart. Start lør kl. 12, forts. søn.

Sted: Kom og Dans, ”Seabirdbygget”, Langstranda
Info. og påmelding: Tlf/sms 47316850/41560315

e-mail: komogdansbodoe@gmail.com
web: www.komogdans-bodoe.com 

Kom og Dans! Lett å lære, enkelt å bruke!

SKS Produksjon
Grunnet revisjonsarbeid i våre
kraftanlegg vil Kjelvatn fra
7. til 14. november 
gradvis tappes 1.5 meter under
høyeste regulerte vannstand.

Fylling vil deretter skje 
ved naturlig tilsig.

KJELVATNET - NEDTAPPING

WWW.SKS.NO

SESONGSLUTT 
TURORIENTERING
Fredag 4. november kl. 18.00 i Mørkvedhallen er tid og
sted for avslutning av turo-sesongen 2011.

VI GJØR DET TIL EI HYGGELIG STUND MED
• Diplomer, salg av merker og plaketter. 
• Salg av brus, kaffe og vafler.
• Tradisjonell utlodning, mange premier.

Det blir salg av turorien-
teringspose for 2012  
– en fin julegave!

Bodø Sanitetsforening minner
om ÅPENT MØTE

torsdag 3. november 2011 kl. 19.00  
på Radisson Blu Hotel
Kveldens tema: De gamle miljøgiftene skader ikke norske
fostre, men gjør de nye det?

Foredragsholdere er: professor dr. med. gynekolog Jon
Øyvind Odland og jordmor dr. gradsstipendiat Anna Veyhe.

Alle hjertelig velkommen. Fri inngang.

Kylie
bordlampe
u/skjerm
før: 898,-

Nå 449,-

÷50%

Malin
bordlampe
u/skjerm
før: 1498,-

Nå 998,-

spar

500,-

spar

500,-

Cato
gulvlampe
før: 1798,-

Nå 1298,-

Kylie
5 prismekrone
før: 3298,-

Nå 1649,-

÷50%

Carol
skinne 4
før: 1298,-

Nå 649,-

VÅRE
FAVORITTER
÷30-50%

÷50%

Vi harmange flere favoritter på tilbud - så besøk oss i dag !

DRONNINGENS GT 9B 75 52 33 35

- et riktig valg!HamcoGarasjen

Stort utvalg! Be om tilbud.
www Telefon: 77 87 01 23

fra kr
45.000,-
Enkel garasje

fra kr
65.000,-
Dobbel garasjeill.

Les våre rubrikksider!Noe å selge?
Bruk rubrikkmarkedet!
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       Overlege/spesialist
Kvinne-/barnklinikk, LOFOTEN

Søknadsfrist: 20. november 2011.

Helsesekretær/sekretær
Kirurgisk ortopedisk kontortjeneste - Bodø

Søknadsfrist: 13. november 2011.

Overlege og    
avdelingsoverlege
Kvinne-/barnklinikk, Bodø

Avdelingsoverlege

Overlege

Søknadsfrist: 20. november 2011. 

Ass. enhetsleder
Intensivenheten - Bodø 

Søknadsfrist: 24. november 2011.

Maler
Drift og eiendomsavdelingen - Bodø

Søknadsfrist: 16. november 2011

Nordlandssykehuset HF   
har ledig følgende stillinger:

Barnesykepleier/  
sykepleier 
Kvinne-/barnklinikk 
Barnemedisinsk avdeling NI - Bodø

Søknadsfrist: 10. november 2011.

Barnepleier
Kvinne/- barnklinikk, Fødeavdelingen - Bodø

Søknadsfrist: 15. november 2011.

Sykepleier
Kirurgisk ortopedisk klinikk, B6 Bodø 

Søknadsfrist: 20. november 2011.

Sykepleiere
Kirurgisk post A6 - Bodø

Søknadsfrist: 20. november 2011.

Hjelpepleier
Kirurgisk post A6 - Bodø

Søknadsfrist: 20. november 2011.

Søknad sendes elektronisk via   
www.jobbnorge.no – her finner du også   
fullstendig annonsetekst.  

Utdanning

PROSJEKTLEDER
Ny GIV er et treårig nasjonalt prosjekt som har som mål å bedre gjennomføringen i
videregående opplæring. Prosjektet startet i 2011 og avsluttes i 2013.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av fylkesutdanningssjef Jorulf Haugen
telefon 75 65 02 14, eller assisterende fylkesutdanningssjef Kjell –Ole Stifjeld
telefon 75 65 02 34.

Søknadsfrist: 17. november 2011

Bodin Gård

FAGARBEIDER/GÅRDSARBEIDER
Ledig fra 01. februar 2012. Stillingen innebærer i hovedsak arbeid i fjøset i 
fast turnus, inkludert hver 3. helg. 

Ønskede kvalifikasjoner:
• Agronom, agrotekniker eller tilsvarende. Søkere uten formell kompetanse, men

med god praksis kan også komme i betraktning.
• Praksis fra melkeproduksjon, også fra lausdrift, er ønskelig.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder 
Håkon Renolen på telefon 75 58 00 77. Søknad med CV sendes Bodin Gård,
Thalleveien 32, 8076 Bodø, innen 1. desember 2011.

-   Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema på www.nfk.no/jobb 
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Denne uken arrangerer ULOBA jobb-
seminar for deg som har lyst til å jobbe 
som personlig assistent for funksjons-
hemmede. Seminaret henvender seg 
til alle som kunne tenke seg å prøve 
assistentyrket,  menn og kvinner i alle 
aldre. Mange har assistentyrket som 
deltidsjobb, for eksempel ved siden av 
studier.

I løpet av dette halvannen time lange 
kveldsseminaret vil du få høre 
arbeidsledere og assistenter dele sine 
erfaringer og fortelle om hvorfor denne 
jobben betyr så mye for dem.  

Fagforbundet vil informere om mulig-
heter og utfordringer i yrket, og du vil 
få vite det du trenger for å søke jobb 
som personlig assistent, hvilke lønns- 
og arbeidsbetingelser du kan forvente å 
få, og ellers få svar på det du måtte lure 
på om assistentyrket.

Tid og sted
Torsdag 3/11 kl 18.00
Radisson Blu Hotel Bodø, Storgata 7
Ingen forhåndspåmelding. Deltakelse 
på seminaret er gratis.
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Har du lyst til å jobbe som personlig assistent?

Destia Norge AS er et heleid datterselskap av finske Destia Oy og er etablert i Troms og Finnmark, 
med hovedkontor i Alta.  Virksomhetsområdene er bygg/ anlegg, veg, vann/ avløp og vegvedlikehold

Vi styrker vår virksomhet i Nord-Norge og søker 

Prosjektleder– anleggsdivisjon
Arbeidsoppgaver vil bl.a. være ansvar for prosjektgjennomføring. Vi søker person 
med erfaring fra ledelse innenfor anleggsvirksomhet og ledelse av prosjekter. 

For mer utfyllende informasjon om stillingen, se www.destia.no

Har du lyst på utfordringen og vil vite mer, kontakt avdelingsleder Magne 
Opgård, tlf. 996 46424. Vi ber om at de som søker stillingen sender sin søknad 
elektronisk til firmapost@destia.no eller pr post til Destia Norge AS, postboks 
1453, 9506 ALTA innen fredag 18.11.11.

www.gk.no

for et bedre miljø!
GK er en total teknisk entreprenør og servicepartner. Vi tilbyr
tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige
energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for
byggets brukere. Våre løsninger er basert på ledende teknologi,
inngående produktkjennskap og flere tiårs driftserfaring.
Konsernet GK har ca. 1500 medarbeidere i Norge, Sverige og
Danmark og en omsetning på 2,6 milliarder kroner.

Prosjektleder Automasjon
Full stillingsutlysning finner du på www.gk.no
 
For mer informasjon
Morten Sandvik, tlf. 970 41 412 eller Morten Melå, tlf. 950 36 614

Vikaveien 6 – 8200 Fauske – Tlf. 75 60 01 50

• FLIS • SKIFER • PLATER • GRAVMINNER

www.ankerske.no

Naturstein
-materialer som gir særpreg

Bodø Kulturhus
Kjøp billetter på

AUTOMAT
Åpen daglig til kl. 23:00 

i inngangen til kulturhuset

www.bodo-kulturhus.no
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Det nytter ikke å
ligge i senga å dra
seg om morgenen
om man skal bli god
i idrett. Helle-Katrin
Gusjås er i bassenget
klokka 06.15 tre
ganger i uka.

Stian Høgland 95 24 40 20
sh@an.no

SALTDAL: Den lovende Saltdal-
jenta har ikke noe valg om hun
skal bli så god som hun ønsker i
svømming.

Derfor byttes søvn ut med
morgentrening tre ganger i
uken, uten at hun synes at det
er noe å skryte av.

– Jeg trener lite om morge-
nen i forhold til mange andre.
Det er mange som har morgen-
trening fem ganger i uka av de
jeg konkurrerer mot, sier Helle-
Katrin Gusjås.

Nok timer.
Grunnen til mor-
gentreningene
er enkel.

– Jeg er nødt
til å gjøre det der-
som jeg skal få nok timer. Jeg
får ikke tid til å trene nok etter
skoletid, forklarer 15-åringen.

I neste uke skal hun på tre-
ningsopphold hos NTG i Trom-
sø. Her blir det også tøffe dager.

– Da er det opp klokken fem.
Så blir man hentet med buss og
kjørt til to timers svømmetre-
ning. Deretter er det styrketre-
ning før skoledagen begynner.
Så er det to timer svømming
igjen etter skolen, sier Gusjås.

Ikke helt alene. Hun er den
eneste som bor i Saltdal som
satser så hardt på svømming-
en. Derfor er hun også alene i
bassenget om morgenen, men i
hallen har hun selskap.

– Jeg får ikke lov å være alene
i svømmehallen. Mamma er
som regel med. I tillegg stiller
naboen opp av og til slik at jeg
får trent, smiler hun.

Rutine. For å være uthvilt til
treningene må hun ta hensyn
til det i det daglige.

Tirsdag kveld la hun seg
klokka 21 for å være klar til gårs-
dagens økt. 06.15 hoppet hun
ut i bassenget.

– Jeg svømmer 4-5000 me-

ter før jeg drar på skolen. Jeg sy-
nes synd i de som bare trener
tidlig en gang i uken. For min
del har det blitt en rutine, og jeg
synes at det er deilig å trene om
morgenen. Jeg får både bedre
og lengre dager, smiler ungjen-
ta.

Flytter. Hun går i 10.-klassen
ved Rognan ungdomsskole. Til
neste år blir det enten toppsat-
sing på svømming ved NTG i
Tromsø eller ved den nye topp-
idrettslinja på Fauske.

– Jeg er nødt til å flytte. Jeg
har ingen trener på Rognan, så
jeg trener seks timer alene i
uken. Gjør jeg noe feil, blir det
sittende. På ettermiddagen
pendler jeg til Fauske, og der
har jeg veldig god oppfølging,
sier Gusjås.

Programmet hun følger på
morgentreningene er det gene-
ralsekretær i Norges Svømme-
forbund, Bjørn Soleng som har
laget.

Må til. Jan Roger
Knutsen var ho-
vedtrener i Faus-
ke Svømmeklubb
da blant andre
Trine A. Olsen og
Iselin Meisler san-

ket NM-medaljer i fleng.
– De var oppe i 11 svømme-

økter i uka på det meste. Man-
dag til fredag hadde de morge-
nøkter hver dag. De lå på tre-
fem økter daglig på det meste.
Det må til og det nytter ikke
med noe annet. Det sies at man
skal ha kvalitet foran kvantitet,
men man må likevel ha et vist
antall timer. Vi kjørte ofte kva-
litet og tek-
nikk på
morgenøk-
ten, og roli-
gere på
ettermid-
dagen, sier
Jan Roger
Knutsen.

Det at svømmerne hans
hadde ansvaret for var i bas-
senget fra 06.30-08.30 om
morgenen synes han ikke er
spesielt.

– Det gjør de over hele lan-
det. Vi var egentlig litt sent. Det
er mange som er oppe klokken
5 for å trene, blant andre Ale-
xander Dale Oen. Det er helt
normalt. Det er sånn at skal du
bli bedre enn den beste så må
du trene mer og bedre enn den
beste, sier Knutsen.

De trener før 

Stuper i
bassenget
klokka 06.15.

Langrennsløperen
Morten Teksnes trener
tidlig flere ganger i
uken.

Stian Høgland 95 24 40 20
sh@an.no

BODØ: Han er heldig som har tre-
ning som en del av skolehverda-
gen sin.

Dermed slipper han å stå opp
så altfor tidlig for å gjøre unna
morgentreningen.

– Vi trener som regel rundt ni
på skolen, men det skjer at jeg leg-
ger meg tidlig om kvelden og står
opp klokken fem for å dra ut på
rulleski eller løpetur før skolen.
Man er helt avhengig av å trene
om morgenen, for det ville vært
for lite med bare en økt om dagen,
sier Morten Teksnes, som ikke sy-
nes at det er vanskelig å stå opp
tidlig for å trene.

– Legger man seg tidlig nok om
kvelden så er det helt i orden, slår
18-åringen fast.

Fredag reiser han til Östersund

for å være på en ti dagers samling.
Da blir det morgentrening hver
dag.

– Da skal vi opp å trene klokken
sju hver dag. Det har fått snø nok
til en tre kilometers sløyfe med
kunstsnø og snø de har hentet fra
fjellet. Det blir stort sett to skiøk-
ter hver dag, men av og til blir det
styrke i stedet på kvelden. For min
del har jeg aldri vært på skisam-
ling så tidlig, så det blir veldig
spennende, sier Teksnes.

Det varme været i Salten synes
han lite om.

– Kommer ikke unna morgen   

Morgenfugl. Klokken har ikke passert 06.30 om morgenen engang, men Helle-Katrin Gusjås har allerde lagt bak             
åringen 4-5000 meter før hun begynner på skolen.

sport
sporten@an.no

OSLO: Påmeldingen åpnet klokken 09:00 i går, og på under to minut-
ter ble 7000 Birkebeiner-plasser ble revet bort. Totalt er det 16.500
plasser i Birkebeinerrennet neste år. Til sammenlgining tok det 18
minutter før rennet ble fulltegnet i fjor. Men godt over halvparten
var «solgt» før onsdag. – Dette er rekord (1.37 minutter). Det var
kjemperaskt. Det er superbra, sier Tone Lien hos Birkebeinerarrangø-
rene til aftenposten.no.   25 minutter etter salgsstart onsdag, sto
allerede over 3000 på venteliste. Rennet går fra Rena til Lillehammer
og er på 54 kilometer. (ANB-NTB)

Rekordraskt Birkebeiner-salg
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Det er ikke bare indi-
viduelle utøvere som
står opp grytidlig om
morgenen for å få
unnagjort dagens
første treningsøkt.

Stefan Revang 91 30 94 65
stefan.revang@an.no

BODØ: Som regel er de grytidlige
morgentreningene forbeholdt
individuelle idrettsutøvere. Men
nå har også Innstranden startet
opp med dette. 

For to dager i uka karer flere
av lagets spillere seg opp på tre-
ning før skolen begynner.

Tilbudet har fått navnet
«Grønn Ekstra», og er en kjær-
komment og unik mulighet for
spillerne født i 1996–2000 til å
trene mer.

Da Avisa Nordland trådte opp
06:45 på tirsdagsmorgen, var
det alt annet enn trøtte og mor-
gengretne spillere som var på
plass på treningsfeltet. I stedet
var samtlige 24 spillere allerede
godt i gang med oppvarmingen.

Den grytidlige treningsstar-
ten så ikke ut til å skremme de
unge fotballspillerne til å holde
senga.

Tungt å stå opp. Sofie Iversen
Hellesvik (14) er ei av dem som
gjerne ofrer noen timer med eks-
tra søvn, til fordel for fotball.

– Det er selvfølgelig tungt å
stå opp så tidlig. Men når man
først kommer seg opp av senga,
er det egentlig veldig godt og få
trent, sier den strukturerte 14-
åringen, som hver tirsdag står
opp klokken 06:00.

Selv om det er frivillig opp-
møte på øktene, er hun likevel
ikke i det minste tvil på hvorfor
hun velger å gjøre det.

– Hvis man vil bli bedre i fot-
ball, må man trene mye. Øktene
kan man selvfølgelig gjøre på
ettermiddagene og på kveldene,
men det er lettere å ta seg tid til
treningen, dersom man gjør den
om morgenen, forklarer Iversen
Hellesvik.

Hun så heller ikke ut til å la
seg påvirke av det voldsomme
høstværet som sto på som verst
under morgentreninga.

– Hvis man skulle blitt hin-

dret av været i Bodø, ja, da hadde
det ikke blitt mye trening på oss...

Må trene mye. Innstranden
startet opp med denne typen
morgentrening for halvannen
måned siden. 

Og spillerne har tatt imot til-
budet med åpne armer.

– Mottakelsen har vært tilsy-
nelatende god. Det viser seg at
dette er et tiltak spillerne ønsker,
sier sportslig leder i Innstran-
den, Bjarte Alfarnes.

– Må man grytidlig opp å
trene for å bli god?

– Jeg tror ikke at man nødven-
digvis må det, men man må
trene mye for å bli god. Det betyr
som oftest minst 10–11 økter i
uka. Da sier det seg selv at man
noen dager må trene to økter,
forklarer Alfarnes og fortsetter:

– Ofte er ikke skoleelevene
ferdig før i tre-firetiden. Og da
skal kjøre to økter på ettermid-
dagen kan bli vanskelig. Da tror
jeg det er helt perfekt å få spredd
dem utover dagen slik som det-
te, med ei økt før skolen og ei økt
etter. Samtidig er det med på å
skape en god og sunn livsstil, sier
Alfarnes.

Innstranden trener 
før skolen begynner

Ivrige morgenfugler. I god tid før klokken 07:00, hadde disse 24 spreke fotballspillerne allerede gjort
unna oppvarmingen. Hver tirsdag og torsdag har Innstranden et tilbud til sine spillere født i 1996–
2000, om å trene på morgenen. Så langt har mange valgt å benytte seg av det tilbudet.

Foto: Stefan Revang

hanen galer 

 trening

Trener i skoletiden. Morten
Teksnes står av og til opp grytid-
lig for å trene før skoletid. Men
han får gjort unna mye morgen-
trening i skoletiden.

Foto: Tom Melby

        seg flere lengder i bassenget på Rognan. Tre ganger i uken svømmer 15-
Foto: Stian Høgland

OSLO: TV 2 har kjøpt rettighetene til kvartfinaler, semifinaler og fina-
len under neste års fotball-EM i Polen og Ukraina. 

Selv om EM går uten Norge, betaler TV2 ifølge Dagens Næringsliv
rundt 20 millioner kroner. Kanalen har totalt kjøpt 11 kamper fra Ca-
nal+. TV 2 skal sende kampene gratis på hovedkanalen, blant annet
finalen i Kiev 1. juli.

Forrige uke sikret TV 2 seg de to siste fjernsynskampene fra den
norske eliteserien.  Canal+ skal sende flere av sine kamper på nye Ca-
nal9, som trolig starter sine sendinger 25. november. (ANB-NTB)

TV 2 sikret seg EM-rettigheter
OSLO: André Bergdølmo forlater ventelig Lillestrøm til
fordel for erkerival Vålerenga. Den avtroppende junior-
treneren er sterkt ønsket av Vålerenga-manager Martin
Andresen. Sammen med Erland Johnsen har Bergdølmo
ledet LSK-juniorene til to strake seriegull.  Ifølge Aften-
posten har Vålerenga henvendt seg til den Bergdølmo,
men ingenting er foreløpig signert. Han spilte for blant
annet Lillestrøm, RBK, Ajax, Dortmund, FCK og Strøms-
godset. Bergdølmo fikk 63 landskamper.(ANB-NTB)

Bergdølmo trolig fra LSK til VIF
LILLESTRØM: Erik Midtgarden
skal spille for Lillestrøm i 2012
og 2013. Skiensgutten kommer
fra estiske Flora Tallinn hvor
han er blitt seriemester. Midt-
garden har vært leid ut fra
nederlandske Vitesse. Tidligere
har han spilt for Odd Grenland,
Pors, Notodden og Mjøndalen.

LSK hentet spiller

– Jeg håper at det blir kuldegra-
der slik at vi får snø snart. Jeg får
uansett trent godt på rulleski, og
gjør den jobben jeg skal gjøre. Det
er også litt beroligende at det ikke
er noen andre heller som har bed-
re forhold, sier Morten Teksnes.
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Kjell Nilsen skal trene
Fauske/Sprint de
neste to sesongene.

Stian Høgland 95 24 40 20
sh@an.no

FAUSKE: Dermed har HÅNO-klub-
ben fått erstattet Ove Sørdahl på
meget kort tid.

Sørdahl, som også er styrele-
der i klubben, ga tidlig beskjed om
at Fauske/Sprint burde se seg om
etter en ny trener på grunn av at
jobben tok for mye tid i forhold til
sine andre gjøremål.

Og mens Sprint de siste se-

songene har brukt lang tid på å
finne rett mann, har de lyktes på
kort tid i år.

Lykkelig. Daglig leder i Faus-
ke/Sprint, Tom Erik Lund, var let-
tet over at de fikk Nilsen på plass
så fort.

– Vi er fantastisk fornøyde. Vi
har slitt i to år med å få en løsning
tidlig nok. Når Ove Sørdahl signa-
liserte at han slet tidsmessig, så er
vi meget fornøyd med at vi fikk
erstatteren på plass så fort. Vi vet
at det er vanskelig å finne dyktige
kandidater, og vi tror at Kjell vil
passe veldig godt for oss, sier
Lund.

Passer inn. Han tror at den ruti-
nerte treneren vil passe godt inn i
det unge Sprint-laget.

– Han har stor kom-
petanse, utdanning og
trenererfaring. Vi tror
at hans måte å være på
vil passe meget godt for
å utvikle den unge spil-
lergruppen vi har. Vi
har store forventninger
til at dette skal bli bra,
sier Lund.

Har savnet fotballen. Kjell Nil-
sen har ikke vært trener på senior-
nivå siden han tok Steigen opp i 2.
divisjon i 2005.

– Det er jo noe jeg har holdt på
med i store deler av livet mitt. Nå
har jeg hatt pause noen år mens

jeg har hatt små ung-
er. Jeg har hele tiden
kjent på savnet til fot-
ballen, og nå passet
det godt å komme til-
bake. Jeg tror at jeg og
Sprint er en god
match. Jeg har følt
meg veldig velkom-

men i klubben og gleder meg til å
komme i gang med å jobbe med
de unge guttene i laget. Det virker
veldig ryddig i klubben og Sprint
har dyktige folk i administrasjo-
nen og i styret, sier Kjell Nilsen.

Vil prege laget. I går ettermid-
dag ble han presentert for spiller-
ne før de spilte internkamp med
den nye treneren på tribunen.

Nilsen har signert en toårskon-
trakt med Fauske/Sprint og star-
ter i jobben i desember.

Fram til da er det Ove Sørdahl
som leder treningene.

– Jeg vil prøve å være med å set-
te preg på ting med en gang siden
jeg skal være i klubben i to år, sier
Nilsen, som faktisk var Sprint-tre-
ner så langt tilbake som i 1995.

Han trener i tillegg et mini-
puttlag i Innstranden, noe han
har tenkt å fortsette med.

Nilsen tar over Sprint
Tilbake i
manesjen
etter flere
års pause.

Tilbake. Kjell Nilsen (til venstre) har ikke trent noe seniorlag siden han tok Steigen opp i 2. divisjon i 2005. Her jubler han sammen med John Arne Hunstad og Fred Eliassen etter
kvalikseieren mot Mjølner. Nå skal han trene Fauske/Sprint de kommende to sesongene. Foto: Stian Høgland

Heller ikke Vegard
Lysvoll blir Glimt-
spiller neste sesong.

Stefan Revang 91 30 94 65
stefan.revang@an.no

BODØ: 22-åringen, som lenge var
koblet til en overgang til Glimt,
signerte i går en treårskontrakt
med Tromsø. Dermed blir han
den andre Tromsdalen-spilleren
på to dager som glipper fra Glimt
til Tromsø.  Tirsdag valgte ven-
streback Ruben Kristiansen å gå

samme veien. Vegard Lysvoll har
overbevist for Tromsdalen i år
med 30 scoringer i 2. divisjon. Si-
den unggutten er kontraktløs,
trenger TIL kun å betale en utdan-
ningskompensasjon på et sted
mellom 100.000 og 200.000
kroner. – Glimt var egentlig veldig

aktuelt, jeg pratet mye med dem
og var smigret av tilbudet, men
jeg trives godt i Tromsø og har et
nettverk her. Så var det selvfølge-
lig også viktig med sjansen til å
være helprofesjonell i eliteserien.
TIL ble et bedre valg for min del,
sier Vegard Lysvoll til Nordlys. 

Nok en TUIL-spiller valgte Tromsø foran Glimt
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Bodø, torsdag 3. november 2011

Står opp kl. 08.14
Står i sør kl. 11.46
Går ned kl. 15.16

Sola Månen
Står opp kl. 14.31
Står høyest kl. 18.54
Går ned kl. 23.20

Havet
Flo sjø kl. 06.01 og 
kl. 18.19
Fjære sjø kl. 00.11 og
kl. 12.22

Saltstraumen
Sterkest inn kl. 04.41 og
kl. 16.58
Sterkest ut kl. 11.02

Oktoberlys fra Breivika i Bodø. Foto: Jan Helge Gjersvoll Iversen
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Husk adresse. 
Merk e-posten med «værbilde» og
send den til redaksjonen@an.no

dagens værbilde

Varmt välkomna!
Dennis 0046(0)703797072
Ellinor 0046(0)702199193

(Graddis)
Öppet 9.00-17.00

varje lördag

Tel.: +46(0)70-379 70 72, +46(0)70-219 91 93

LAMMSLAGSIDA
OCH FRAMPART

AV LAMM
Kokt helgskinka.

Oxetunga. Färskt svenskt
oxekött, renskav, älgskav,

souvas, torrkött även
andra ren produkter.

•Mejeriprodukter • Glutenfrie varer
• Laktosfria varor.

• Brus • Tobakk • Kioskvarer 
• Det vanliga sortimentet.

- FOR TRYGGHET OG SERVICE -

2010 
kr 299 000,-

2006 
    kr 199 000,-

2010 
  kr 293 000,-

2003 
  kr 119 000,-

Lørdags–åpen10.00–14.00

Mazda 6-kupp
NORGES BILLIGSTE?  
 *fi nansiering med 0,- i kontant.

Førr dæ - hver dag!

BLI ABONNENT
OG BENYTT DEG AV VÅRE
TILBUD FRA AN BONUS

an.no/anbonus


