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Kraftige reaksjoner i
Hamarøy på NFKs kutt-
forslag i hurtigbåt og ferge

- Henger ikke
på greip! SIDE 2-3

Da Korsnes fikk
vei og fergeleie

SIDE 16-17

Sterk kost i Steigen

    I forrige uke var Krisesenteret i Salten på besøk i Steigenskolen i Leines-
fjord der de møtte både lærere og elever. Wanja Sæter i Krisesenteret var
svært glad for å ha med Angelica Kjos som fortalte en sterk historie om
kampen for å overleve etter å ha vært utsatt for overgrep. Niende-
klassingene Elise Adolfsen, Hanne Gregersen og Julie Thomassen syntes
historien til Angelica Kjos var sterk kost, men håper den kan
bidra til at andre som trenger det kan bli sett og hørt. SIDE 11
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Nordland Fylkeskommunes for-
slag om kutt i ferge og hurtigbåt
langs hele Nordlandskysten har
vakt harme og engasjement i
Nord-Norges distrikter, og debat-
ten har rast både i lokalaviser og
sosiale medier siden forslaget til
nytt ferge- og hurtigbåtkart ble
lagt frem 4. mars. Beskjeden fra
Stortinget er at Nordland bruker
for mye penger på sjøveis sam-
ferdsel, og rammene skal reduse-
res med 280 millioner frem mot
2019. I Hamarøy er hurtigbåt-
forbindelsen mellom Skutvik,
Bodø og Svolvær foreslått ned-
lagt, med anløp til Skutvik kun i
løpet av helgene. Vestfjordferga
som går Skutvik – Skrova - Svol-
vær sommerstid skal ifølge for-
slaget fjernes helt.

- Vil ha negativ effekt for utvik-
lingen av området. Flere aktører i
turistnæringen er bekymret både
for næringsutviklingen i området
og at kuttene skal ha negativ ef-
fekt på bolyst og bosetting. Blant
dem er Arne Andrè Solvang, di-
rektør for Hamsunsenteret på
Hamarøy. I fylkesrådets mål og
bestilling står det dog at tilbudet
– etter foreslåtte kutt – fortsatt
skal bidra til nettopp nærings-
utvikling og bolyst.
- Hva er din kommentar til fylkes-
rådets mål i lys av kutt-
forslagene?
- Dette henger ikke på greip. Vi
må huske på at vi er et av områ-
dene i landet med lengst veg til
flyplass og større sentra. Vi opp-
fatter dagens tilbud som et
«minimumstilbud». Det er svært
uheldig at den direkte kommuni-
kasjonen over Vestfjorden for-
svinner helt, uttaler Solvang på
vegne av Hamsunsenteret. Sen-
teret har cirka seks stillinger i til-
legg til sesongarbeidere, og for-
venter rundt 24 000 besøkende i
år. Solvang mener en dramatisk
forverring av kommunikasjons-

    Det mener Arne Andrè Solvang, direktør
ved Hamsunsenteret, om fylkesrådets mål
om at ferge- og hurtigbåttilbud fortsatt skal
bidra til næringsutvikling og bolyst etter
foreslåtte kutt. Lokalavisa har vært i kontakt
med flere næringslivsaktører i Hamarøy som
er bekymret for lokalsamfunnets framtid hvis
kuttforslagene går gjennom.

MARIE BUNES tilbudet vil ha negativ effekt på
utviklingen av området, og tror
Hamsunsenteret, andre
næringslivsaktører og hele lokal-
samfunnet går en vanskelig tid i
møte dersom forslagene blir ved-
tatt.
- Dette vil skape en tøffere jobb
for oss på Hamsunsenteret å klare
å holde oppe besøkstallene i nær
fremtid, men det skaper i tillegg
problemer for vår langsiktige sat-
sing i de ulike markedene vi sat-
ser på. Kommunikasjonstilbudet
er viktig for næringsliv og privat-
personer, og reduksjoner kan gå
ut over bolyst. Folk i dag vil ha
fleksibilitet, og kontakten mot
fylkeshovedstaden er viktig for
alle typer tjenester, handel, helse
osv. Forringet tilbud kan redu-
sere troen på muligheter innen
næringslivet, skremme bort grun-
dere, og vi går glipp av viktige
vekstimpulser. Vi må ikke under-
slå hva dette kan bety psykolo-
gisk i et område som har mange
marginale forutsetninger for po-
sitiv samfunnsutvikling, sier Sol-
vang.

Taper omsetning, frykter fra-
flytting. Direktøren for Hamsun-

senteret er ikke alene om å rea-
gere på fylkets kuttforslag. Bente
Ness ved Ness Camping på Skut-
vik spår en dramatisk nedgang
for hennes sesongbaserte
reiselivsbedrift dersom kuttene
blir en realitet.
- Fergetrafikken via Skutvik-Svol-
vær utgjør 70-80% av omsetnin-
gen, og da gir resultatet og frem-
tidsutsiktene seg selv. NFK skal
være utviklingsaktør i Nordland,
og dette er lite offensivt. Ifølge
både regionale og sentrale myn-
digheter og politikere er Nord-
land Gullkysten. Vi må ikke
glemme at denne Gullkysten er
bygget opp rundt dagens infra-
struktur, og for Hamarøys del vil
det rive ned allerede etablerte

samarbeider mellom aktører. I til-
legg stoppes muligheten for å
samarbeide med Lofoten, vår
nabo i vest, og har store konse-
kvenser for hele nordre Nordland
ettersom det tar bort en mulighet
for skape reiselivsprodukter og
samarbeide om disse. Nasjonalt
satser vi på reiseliv og havbruk -
og begge er næringer som ikke
kan sentraliseres. Det er viktig å
huske, mener Ness. Hun frykter
fraflytting fra deler av kommu-
nen. Det samme gjør Harald
Bolsøy, innehaver av Skutvik
Fiskecamp.
- Jeg tenker at hvis ikke ferga og
hurtigbåten går så blir dette en
fraflyttingsplass. Det blir håpløst
å bo på Skutvik og hele lokal-
samfunnet blir sterkt skadeli-
dende. Også for Skutvik Fiske-
camp kan det føre til redusert ak-
tivitet. Det er mange som kom-
mer til Skutvik fordi de skal med
ferga over til Lofoten, og hvis de
ikke kan det vil færre  komme hit,
sier Bolsøy, som har gjester fra
hele Europa under sesongen.

Enkelte mer rammet enn andre.
På Tranøy er det variasjoner i
hvor stor grad den enkelte be-
drift tror de kan bli rammet. Inne-
haverne av Dorotheas Fryd og
Dorotheas Ly mener de blir har-
dere rammet privat enn
bedriftsmessig. Villy Sund, som
driver det populære turistmålet
Tranøy Fyr sammen med kona
Inger, tror derimot det vil få
næringsmessige konsekvenser
for deres bedrift.
- I dag er det mange som benyt-
ter anledningen til å overnatte på
Tranøy Fyr på veien mot Lofo-
ten. Disse benytter for det meste
ferga fra Skutvik til Svolvær på
ferden videre. Det vil for bedrif-

ten Tranøy Fyr bli en økonomisk
utfordring å markedsføre denne
trenden, som nå blir en avstikker
fra E6 på Ulvsvåg for de som
ferdes til Lofoten. Så er det alle
sykkelturistene som kommer med
hurtigbåten, disse vil vi ikke se
lengre på tur over gangbrua til
fyret. At totalbildet for fremtiden
blir både krevende og en økono-
misk utfordring er det ingen tvil
om, mener Sund, som kan fortelle
om en solid utvikling for deres
bedrift så langt, med en
omsetningsøkning på 300% på
seks år.
- Hva er din kommentar til fylkes-
rådets mål om fortsatt nærings-
utvikling og bolyst i lys av kutt-
forslagene?
- Ja, hva betyr vel fine ord når de
ikke har noe innhold. Hadde po-
litikerne virkelig hatt visjoner for
fylket de har tatt på seg ansvaret
for å styre, så kunne de gjort føl-
gende for næringsutvikling og
bolyst i distriktene. Tenk hvilken
perle, hvilke utvikling, hvilken
turistrute åpning av kystriksvei
fra Bodø over Kjerringøy, Stei-
gen, Hamarøy ,videre med ferga
Skutvik-Svolvær ville blitt. Opp-
leve nærhet til naturen og alle
småstedene på turen, istedenfor
å sende folk til havs mellom Bodø
og Moskenes. Forslagene til po-
litikerne vitner til de grader om
mangel på sunn fornuft, hvis ikke
den underliggende årsaken er
ønske om å lure oss i distriktene
inn i veipakke Salten, er uttalel-
sen fra Sund.

Vibeke Stavøy og Geir Solli, inne-
haverne av bakerikafèen
Dorotheas Fryd overnattings-
plassen Dorotheas Ly, tror ikke
de vil rammes bedriftsmessig av
eventuelle kutt i ferge og hurtig-
båt, da de fleste av deres gjester
har Dorotheas som planlagt mål i

Butikken på Oppeid også
berørt: Kjøpmann Kuldeep Singh
er ikke tvil om at også den snart
nyåpnede Spar-butikken på
Oppeid vil lide tap dersom ferga
og hurtigbåten fra Skutvik
forsvinner.

Spår negativ utvikling: Arne Andrè Solvang, konst. direktør ved
Hamsunsenteret, spår en negativ utvikling for området dersom
forslagene om å legge ned ferge og hurtigbåt mellom Skutvik, Bodø og
Svolvær går gjennom. Arkivfoto.

Kan miste 70- 80% av omsetningen: Bente Ness (innfelt) ved Ness
Camping er en av aktørene innen turistnæringen som vil rammes hardt
av forslagene. - Fergetrafikken via Skutvik-Svolvær utgjør 70-80% av
omsetningen, og da gir resultatet og fremtidsutsiktene seg selv, sier
Ness. Arkivfoto.

- Dette henger ikke på 
Kraftige reaksjoner i Hamarøy på NFKs kuttforslag    
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Frykter fraflytting: Harald Bolsøy ved Skutvik Fiskecamp tror Skutvik
blir fraflyttet hvis ikke ferga og hurtigbåten går. Arkivfoto.

Kritiske: Villy og Inger Sund driver Tranøy Fyr er kritiske til NFKs
kuttforslag: - Forslagene til politikerne vitner til de grader om mangel på
sunn fornuft, sier Villy Sund. Arkivfoto.

Fremmer ikke bolyst: Vibeke Stavøy og Geir Solli er innehaverne av
Dorotheas Fryd og Dorotheas Ly på Tranøy. De mener kuttforslagene
ikke fremmer bolyst, og vil ramme hele kommunen hardt selv om de ikke
frykter at deres egen bedrift vil bli nevneverdig berørt.. Arkivfoto.

utgangspunktet og ikke som et
stopp på veien.
- Som helhet vil kommunen
rammes hardt av forslagene,
men tar vi turismen på Tranøy
der vi er, tror vi ikke det vil
merkes i nevneverdig grad. Det
er den private delen av Hama-
røy foruten om Skutvik som blir
rammet hardest. Det fremmer
ikke bolyst og det rammer de
bedriftene som på grunn av
plassering langs leia får sine
varer levert på denne måten og
også naturligvis en del av sine
gjester, sier Stavøy og Solli i
en kommentar til lokalavisa.

- Vil dere ha Nordland med i
Norge eller ikke?. Det er det
krasse spørsmålet kjøpmann
Kuldeep Singh på Oppeid ret-
ter til stortingspolitikerne i ho-
vedstaden, som har pålagt fyl-
keskommunen de store kuttene.
- Å kutte så dramatisk i sjøveis
transporttilbud i distriktene er
som å fjerne en blodåre i krop-
pen. Det kan man ikke gjøre,
det er viktig for kontakten med
andre deler av regionen. Utlen-
dinger kommer for å se Nord-
Norge, ikke Sør-Norge. Da må
man sørge for tilbud som sti-
mulerer og legger til rette for
turisme og næringsliv her nord.
Jeg vil gjerne invitere noen av
dem opp hit til Nord-Norge på
min regning, så kan de få se og
oppleve de mulighetene som
finnes her, sier Singh, som
snart skal åpne ny Spar-butikk.
Totalt 38 millioner kroner er in-
vestert, og planlagt shopping-
senter skal åpne neste høst.
- Vil din egen bedrift lide øko-
nomisk dersom forslagene blir
vedtatt?
- Ja. Det er klinkende klart. Det
vil alle i region Nord-Salten,
mener kjøpmannen.

Prosessen videre . NFK har i
løpet av mars hatt møter med
alle berørte kommuner i Nord-
land, og presentasjons- og inn-
spillsmøter i flere deler av fyl-
ket. På sine nettsider informe-
rer NFK om at når innspills-
møtene er gjennomført, vil den
administrative styrings-
gruppen gå gjennom inn-
spillene og gjøre forslaget fer-
dig og oversende det til fylkes-
rådet i mai måned. Etter planen
vil saken sendt på ordinære
høring til kommuner og
intresseorganisasjoner med
tanke på behandling i fylkes-
tinget i oktober. Representan-
ter fra Hamarøy har deltatt på
to innspillsmøter, sist onsdag
6. april i Svolvær.

greip!
     i hurtigbåt og ferge:

– Å stille et ja eller nei-spørsmål
blir kanskje å sette ting på spis-
sen, og flere alternativer kompli-
serer det hele. Så jeg ville ikke
brukt folkeavstemning om jeg
hadde vært ordfører. Jeg ville hel-
ler ha involvert innbyggerne på
en annen måte, sa lederen i Kom-
munal- og forvaltningskomiteen
Helge André Njåstad (FrP) til
NRK Nordland mandag.
– Jeg mener allikevel at det er rett
å bruke folkeavstemning i og med
at dette er et såpass stort spørs-
mål. Det er tross alt kommunen
vår og lokaldemokratiet vårt som
står på spill, så jeg mener det er
viktig å høre hva folk mener. Vi
kan ikke bare la oss tvinge av
Stortinget som skviser oss med
økonomiske virkemidler for å få
oss til å slå oss sammen, så jeg
mener det er en del andre ting
som betyr noe i det lange løp.
– Men det er jo dere som politi-

Mener folke-
avstemning
er rett
    Ordfører Asle Schrøder (Sp) mener fort-
satt at det er rett å be folket i Steigen om
sin mening om eventuell kommunesammen-
slåing, selv om det denne uka ble kritisert av
blant annet departementet.

GUNNAR GRYTØYR

Her sitter ordfører Asle Schrøder med den politiske plattformen for Ytre
Salten-alternativet som Steigen kan bli en del av.

kere som vet mest om hva dette
handler om. Blir det ikke da feil å
skyve ansvaret over på folk
flest?
– Vi vet nok litt mer enn folk
flest, men ikke så veldig mye mer.
Det er så mange usikkerhets-
faktorer at det vil være mye hel-
ler ikke vi klarer å få på plass.
Dessuten legges det opp til at
detaljene skal forhandles fram til
den endelige sammenslåingen i
2020, etter at alt egentlig er av-
gjort. Men dette er likt for alle
kommunene. Nå skal vi prøve å
få så mye som mulig på plass før
vi går i gang med folkemøtene,
og så får folket si sin mening
basert på den informasjonen de
har tilegnet seg. Deretter blir det
opp til oss politikere å ta den
endelige avgjørelsen, sier ordfø-
rer Asle Schrøder.
Men han innrømmer at de kan få
et delikat problem dersom for-
skjellene er små, eller at valg-
deltakelsen blir under 50 prosent.

Skifter dieselanlegg på Måløy
Kystverket Nordland har meddelt Steigen kommune om at de vil skifte
det gamle dieselanlegget på Måløy–Skarholmen fyrstasjon som ble fre-
det som kulturminne i 1999. Arbeidet er ikke søknadspliktig siden ingen
bygningsmessige endringer skal gjøres, men Kystverket ønsker å orien-
tere Steigen kommune om arbeidene som er tenkt avsluttet innen okto-
ber 2016. De fem gamle dieseltankene i glassfiber inklusive lednings-
nettet skal skiftes ut, og rommene skal rengjøres og males. Det elektriske
ledningsnett til brannanlegg og lys skal skiftes ut, og det samme skal
dagens takbelysning, unntatt armaturer i tankrommet.

Samarbeidsavtale Tysfjord-Hamarøy
Hamarøy og Tysfjord kommune har inngått en samarbeidsavtale vedrø-
rende arbeid med mindreårige i Tysfjord kommune. Èn dag i uken skal
helsesøster Mallin Andreassen i Hamarøy arbeide opp mot Tysfjord stat-
lige mottak for enslige mindreårige flyktninger. Tidsrom for arbeidsforhol-
det varer i den tid jordmor i Tysfjord arbeider for Hamarøy kommune.
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SØNDAG 10. APRIL

Kirkene
i Nord-Salten

Tanker mot helgTanker mot helgTanker mot helgTanker mot helgTanker mot helg

Av prest i Hamarøy
Terje Ness

&KJENTE

kjære
OBS! Frist for innsending: onsdager før kl. 12.00
E-post: lokalavisa@nord-salten.no

STEIGEN
LEINESFJORD KAPELL  KL. 11.00:
- Gudstjeneste med nattverd.

HAMARØY
HAMARØY KIRKE  KL. 11.00:
- Gudstjeneste med dåp. Kirkekaffe og årsmøte
etterpå. Alle er velkommen.

Min kjære mann, kjæreste pappa og svigerfar,
snille morfar og farfar, bror, onkel,

kompis og kollega.

Magne Tormod Leif
Berntsen
Født 01.04.1944
Død 01.04.2016

Raus, sterk, og sta. Vi savner deg.

Skutvik, Harstad, Oslo, Stavanger
og Habberstad.

Eva
(kone)

Heidi, Per, Johan
(barn)

Espen, Anja, Magda
(svigerbarn)

Karoline, Tobias, Agathe, Torje,
Nikolai og Kristian

(barnebarn)

Øvrig familie

Begravelse fra Hamarøy kirke
torsdag 14. april 2016 kl.11.00

Alle som kjente og var glad i Magne
er velkommen.

2 år
Vi vil gjerne gratulere far-
mor og Torfar sin aller
beste venn, han Edward i
Rønvika med 2-årsdagen
10. april. Vi ønsker deg en
superduper bursdagsfeiring,
med masse namnam og
pakker!Vi gleder oss til å
feire sammen med deg. Vi
er veldig glade i deg fin-
ingen vårres. Stor klem fra
farmor og Torfar på Tver-
landet.

Sivert Berg 4 år
Hipp hurra for verdens
beste go-gutt og lillebror
som ble 4 år 05.04.16. Hå-
per dagen ble super. Stor
bursdagsklem fra mamma,
pappa, Oda Amalie og An-
drea Sofie.

Edward 2 år
Hipp hipp hurra for ene-
stående Edward som blir to
år på søndag. Gratulerer
kjempemasse med dagen
lille venn, jeg håper du får
en kjempeartig bursdag!
Kjæmpegla i dæ og savner
dæ masse! Resten av stor-
familien hilser også til deg.
Stor klem fra tante Tintin
(Tina) i Tromsø.

Kjære Edward
Gratulerer hjerteligst med
2-årsdagen din den 10.
april. Jeg håper du får en
kjempeflott bursdag, og jeg
gleder meg til du kommer
på besøk. Klem fra olde-
mor Liv.

Takk
for all oppmerksom-
het og omtanke i for-
bindelse med Arne
Skaars bortgang.

Willgunn, Elin og
Kristin

Tirsdag 9. april og tre tirsdager til fremover,
blir det gratis vaffelkafé i Hamarøy kirke fra kl.
11.00. Alle er velkommen, liten og stor, gammel
og ung og alle midt i mellom. Så blir det baby-
sang for babyer og foreldre, fra kl. 12.30-13.00.

Eveline Vik 1 år!
Familiens lille sjarmtroll Eveline, fyller 1 år 10. april!
Gratulerer så masse med dagen lille venn :) Gleder oss til å
feire deg med familien og alle vennene dine. Mange klem-
mer fra mamma, pappa, Madelen og Nicholas.

8 år
Hipp hipp hurra for snille og tøff Tom-Sebastian som fyll
8 år 9. april. Gratulerer så masse med dagen.Gleder oss til
å feire bursdagen din.Vi glad i deg.Klem fra mamma og
pappa.

DØDSFALL

Fredag 8. april: Kirkegammen på Drag kl. 19
«En stille stund».
Lørdag 9. april: Korsnes kirke kl. 16.00
Tårnagentgudstjeneste v/kateketene Edgar-
Stark og Heidi.

TYSFJORD

I søndagens preken
tekst (Markus, ka
pittel 6, vers 30-44)

finner vi den utrolige
historien om Jesus som
metter 5000 menn
(pluss kvinner og barn)
med 5 brød og 2 fisker!
Jeg vil gjerne dele noen
tanker om hva som står
mer i fokus i teksten
enn selve underet. Rent
teologisk forstår vi best
slike underhistorier som
manifestasjoner av Jesu
makt og rolle, de viser
til at Guds rike er nær,
hos dem, om enn ikke i
hele sin fylde. Undrene
peker på Jesus. Og for-
herliger Jesus.
Hva viser så Jesus oss?
Jo, at han ser mennes-
kenes behov, først
disiplenes behov for
hvile, som han da la mid-
lertidig til side for det
som var større: folkets
behov; behov for mat,
ja, men enda mer: beho-
vet for Gud, for Guds
velvilje og kjærlighet,

for tilhørighet og mening.
Han kjente på deres ånde-
lige behov.
Jesus kjente medfølelse,
empati.
Empati/medfølelse er kan-
skje den aller viktigste av
de 16 kategorier emosjo-
nell intelligens er delt inn
i. Empati er som en radar,
som scanner og søker og
tar inn informasjon fra
omgivelsene, slik at en god
respons kan formes og
settes ut i livet. Empatien
er en radar som engasjerer
seg, føler med …
Jesus så .... og hadde med-
følelse, kjente empati, ja
endog medynk …
Så trer Jesus sin empati i
aksjon: han føler ikke bare,
men går aktivt inn i situa-
sjonen og gjør noe med
den.
Slik viser han oss Gud.
Bibelens Gud er ikke in-
aktiv, uaffektert og uinter-
essert. Nei, Gud går inn i
vår situasjon, føler hva vi
føler, føler med oss, en-
dog lir med oss.

Den jødiske (senere for-
fatter), Eli Wiesel, for-
teller fra en morgen de
ble stilt opp i leirens
gjørme, foran galgene,
for å måtte være vitne
til henginger av med-
fanger, som represalier.
En anonym stemme i
den store flokken ropte
ut i innbitt fortvilelse
idet medfangene ble
hengt: «Hvor er Gud
nå?»
Etter et øyeblikks still-
het, kom svaret fra en
annen medfange: «Han
dingler fra repet» ….
Jeg synes å huske at
Jesu navn betyr
Immanuel: Gud med oss
....

80 år
I dag blir ho mor Ella Kjær-Olsen 80 år. Vi gratulere ho så
masse med dagen og gleda oss til å feire dagen i lagmed dæ
i Bodø. Vi e gla i dæ!  Stor bursdagsklæm fra Linda, Johne,
Børge og Sigrid m/familier.

Kristin Mehus Staurbakk
Hipp hurra førr superpia vårres som bi 1 år søndag 10.
april! Ingen e så go som du. Suss og klæm frå mami og
papi.
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Dette er Sigurd Johan
Sandberg Leonthin

Helene Marie sin lillebror, Sigurd Johan, ble født 12. feb.
på Ullevål Sykehus. Han veide 3900 gr og var 52 cm lang.
Stolte foreldre til to er Mari Elisabeth og Anders. Vi gra-
tulerer! Hilsen bestemor og bestefar på Oppeid.

Lea Valle Olsen
fyller 7 år

søndag 10. april, gratulerer
så mye med dagen fineste
lillesnuppa vårres. Vi er
uendelig glad i deg! Suss &
klem fra Elias, Isak, Tilde,
Marius og Mamma. Edward 2 år

Hipp, hurra for han Edward
Jakobsen som fyller 2 år på
søndag den 10. april. Vi gle-
der oss til å komme og feire
bursdagen sammen med
deg. Håper du får en SU-
PER dag med sjokolade-
kake og masse pakker.
Kjempemange bursdags-
klemmer fra bestemor og
bestefar i Bakkan, onkel
Martin og fra tante Ka-
trine, onkel «Turbo» og
Sigmund.

64 år
Elbjørg Lagård ble 64 år i
går 7. april. Gratulerer unge
dame. Kjærlig hilsen Lis-
beth, Viktoria, Elias, Ann,
Elaine og Raymond. Siv og
Einar-Arve hilser også. Vi
er kjempeglad i deg! 

Onsdag 6. april gikk flag-
get utenfor Steigentunet
til topps for Sigrid Nilsen
som fylte 100 år.
Sigrid er fra Tro i Leines-områ-
det, og har bodd på Steigen-

Ungdommelig 100-åring på Steigentunet

tunet de to siste årene. På da-
gen fikk hun gratulasjonsbrev
fra Kong Harald.
I brevet stod følgende:
Fr. Sigrid Nilsen – mine hjer-
teligste gratulasjoner i an-

ledning av deres 100-års fød-
selsdag. Harald R.
Ordfører Asle Schrøder møtte
opp på rommet til Sigrid, der
flere familiemedlemmer var
samlet, for å gratulere, og over-

rakte blomster på vegne av Stei-
gen kommune. Sigrid sa til ord-
føreren at hun var veldig for-
nøyd med å bo på Steigentunet.
Lokalavisa slutter seg også til
gratulantene!

Fra fritids-
til bolighus
Therese og Freddy Wist
har søkt Hamarøy kom-
mune om bruksendring av
et hus i Steinbakkan fra
fritidshus til bolighus. Fa-
milien på fire skal flytte
tilbake til Hamarøy og bo-
sette seg i Steinbakkan.

Støtte til
skoletur
10. klasse ved Hamarøy
sentralskole har fått
15.000 kr (1000 kr per
elev) i støtte fra Hamarøy
kommune for å reise på
skoletur med Hvite busser
2.- 9.april.

Vil forlenge
flytebrygge-
avtalen
Langnesvika Båtforening
har søkt Steigen kommune
om fornyelse av tillatelsen
til å ha flytebrygge og land-
anlegg i Langnesvika, etter
at Kystverket har delegert
denne behandlingen til
kommunene. Anlegget, som
i dag består av 27 båt-
plasser, båtutsett og slip,
ble sist godkjent i 2011.

Søker om
utvidet elgjakt
Kristian Hansen har på vegne av jaktlagene i Hel-
dalisen jaktvald og jaktlagene i Storvatn jaktvald
som ligger rundt Nordfoldfjorden, søkt Steigen kom-
mune om å få forlenge tiden for elgjakt til medio
november eller helst ut november. Bakgrunnen for
søknaden er at det ofte er dårlig vær i tida rundt
slutten av elgjakta, og i dette området er de avhen-
gige av å komme til og fra med båt til mange av
valdene. For jaktlagene i Heldalisen elgvald er det
problemene med å komme seg over Nordfoldfjorden
som er dominerende, særlig etter at det rutegående
tilbudet i realiteten er fjernet. For jaktlagene Alv-
enes-Balkjosen, Lommeren, Nøtnes, Bjørsvik og
Storvatnet har været mer begrenset i den daglige
jakta som jegerne er avhengige av båt for å delta i, i
tillegg til at det kan være vanskelig å komme seg
over fjordene. Hansen viser blant annet til at et av
jaktlagene i fjor mistet en båt under uværet på vei
hjem fra jakta, og ulykken i Storvatnet der to per-
soner havarerte, noe som medførte en vanskelig
redningsoperasjon der blant annet redningshelikop-
teret ikke kom inn på grunn av dårlig vær og lokale
forhold. Hansen understreker derfor at søknaden
om utvidet elgjakt kun dreier seg om sikkerheten til
jegerne.
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Bakgrunnen er at Reiseliv i Ham-
suns rike ikke lenger fungerer op-
timalt etter at flere kommuner har
meldt seg ut, og at daglig leder er
sluttet.
Fred Eddy Dahlberg (V) var skep-
tisk til avtalen, og hadde en fø-
lelse av at Hamarøy burde hatt
tettere kontakt med Narvik. Så han

Rådmann Bjørn Skog opplyste om
det tidligere vedtaket om å selge
Mellombygda barnehages lokaler
når barnehagen flytter i nye loka-
ler, men at flere etater i kommu-
nen har signalisert behov for lo-
kaler. I tillegg har en gruppe be-
stående av Marte Hovlund (pro-
sjektleder for Housing First i Ha-
marøy), Bente Haukås og Ingrid
Kjevik (rus- og psykiatri-
tjenesten), Ingrid Bergande (le-
der for folkehelse- og frisklivs-
sentralen), Niclas Granheim
(prosjektmedarbeider Housing
First) og Jannita Olvik (leder for
Frivilligsentralen i Hamarøy) for-
slått å etablere en møteplass/
flerbrukshus spesielt knyttet til
særlig sårbare grupper i de ledige
lokalene etter Mellombygda bar-
nehage.

Det er endringer i retningslinjene
for Husbankens grunnlån som
åpner for at private utbyggere kan
få grunnlån i Husbanken for byg-
ging av utleieboliger hvis de har
avtale om tilvisningsrett med en
kommune. Målet er å skaffe flere
utleieboliger i det ordinære mar-
kedet, flere kommunalt disponerte
utleieboliger og bidra til å skape
et mer profesjonelt utleiemarked.
En tilvisningsavtale er i denne
sammenhengen en avtale mellom
utleier/utbygger og kommunen
som forutsetter at avtalen gjelder
for 20 år fra utbetaling av grunn-
lånet, og skal være tinglyst på
eiendommen, at kommunen hen-
viser sine boligsøkere til boligene,
men leieavtalen inngås mellom

Blir ikke med i Visit Bodø
    Formannskapet i
Hamarøy vedtok ons-
dag at Hamarøy kom-
mune ikke skal inngå
en samarbeidsavtale
for 2016 med destina-
sjonsselskapet Visit
Bodø til en kostnad
på 50.000 kroner
pluss moms, slik ad-
ministrasjonen hadde
foreslått.

GUNNAR GRYTØYR

var ikke sikker på at dette var rett
bruk av pengene. Også May Valle
(V) var usikker på veien videre,
men Britt Kristoffersen (Sp) opp-
fattet at dette kun var en
markedsføringsløsning for året
2016, og at veien videre vil bli

staket ut senere. Hun foreslo der-
for at ordføreren tok et møte med
reiselivet i Hamarøy snarest mu-
lig. Rigmor Lien (Ap) var i ut-
gangspunktet redd for at Hama-
røy vil bli «slukt» av Visit Bodø
gjennom en slik avtale, men ser

også viktigheten av å vedlike-
holde markedsføringen av kom-
munen. Hun ville heller bruke
pengene på markedsføring i Lo-
foten. Ordfører Jan Folke Sand-
nes (H) viste til at forslagene til
nytt rutekart vil forlenge avstan-

den til Bodø betraktelig, og tenkte
et møte med Visit Bodø var på sin
plass før en avtale ble underteg-
net.

FORMANNSKAPET i Hamarøy diskuterte samarbeid om reiseliv. Både (f.v) May Valle, Rigmor Lien, Britt Kristoffersen, Fred Eddy Dahlberg og
ordfører Jan Folke Sandnes hadde ordet i debatten - som endte med at man ikke ville inngå samarbeidsavtale med Visit Bodø for 2016.

Utleieboliger
i Hamarøy
    Formannskapet i
Hamarøy vedtok
onsdag enstemmig å
be administrasjonen i
samarbeid med Hus-
banken om å gå i
dialog med tilbydere
som har meldt sin
interesse for å reali-
sere utleieboliger i
Hamarøy kommune
ved tilvisningsavtaler.

utleier og boligsøkeren, at kom-
munen ikke har noen forpliktelser
i forhold til selve leieforholdet,
og et løpende og godt samarbeid
mellom kommunen og forvalter av
boligene. Fram mot realisering av
et prosjekt legger Husbanken opp
til tre «avtaler» som gir forutsig-
barhet.
Da fristen for å melde sin inter-
esse var utløpt var det sju inter-
essenter i Hamarøy: Singh Invest
AS ønsker å bygge fire til åtte
leiligheter på Oppeid, Blankbygda
Eiendom AS ønsker å bygge fire
tre-roms leiligheter på Oppeid,
NordSalten Boliger AS har ikke
spesifisert antall og lokalisering,
Dalshammeren AS anslår at det
er behov for ti til tolv enheter på
Skutvik, men skisserer et prosjekt
på åtte utleieleiligheter i samar-
beid med en lokal entreprenør,
Sørbygda Eiendom AS har et pro-
sjekt på fire til åtte utleieboliger
på Skutvik, Tranøy Opplevelser
AS har et prosjekt på fire utleie-
boliger på Tranøy, og Sivertsen
Trebygg AS har et prosjekt på
fire til seks utleieleieboliger på
Skutvik.

Innspill til NTP
Formannskapet i Hamarøy skal utarbeide en høringsuttalelse til
Nasjonal Transportplan 2018-2029 som legges fram for endelig
godkjenning av kommunestyret. Der skal blant annet stam- og
riksvegnettet,  styrking av Nordlandsbanen, videreføring av jern-
banen nordover, flyplass Bodø/Evenes, havner og farleder og
sikkerhet og beredskap være med.

GUNNAR

GRYTØYR

Etablering av
møteplass
    Formannskapet i Hamarøy gikk imot forslaget
om å etablere en møteplass/flerbrukshus i
lokalene til Mellombygda barnehage, men
foreslo å videreføre tanken, men i andre lokaler.

May Valle (V) mente det var be-
hov for å se på helheten når det
gjelder kommunens behov for lo-
kaler, blant annet fordi Telenor-
bygget ikke er optimalt utnyttet.
Hun mente Marielund ikke var
rette lokaler for denne gruppen,
men at lokaler i Hamarøyhallen
ville være et bedre alternativ. Britt
Kristoffersen (Sp) var enig med
Valle, og viste til at kommunen
har kjøpt en fantastisk møteplass
på Oppeid som kalles Hamarøy
Internasjonale Senter, og at den
bør utvikles videre i stedet for å
gjøre det til en institusjon, slik
det kan se ut som nå. Så hun for-
slo at ideen om en slik møteplass
utredes videre, men at andre mer
egnede lokaler vurderes. Og slik
ble det.

GUNNAR GRYTØYR

Nytt styremedlem
Formannskapet i Hamarøy valgte Elin Eidsvik som nytt medlem av
styret i Nord-Salten Kraft AS. May Valle (V) må tre ut av styret på
grunn av sitt verv som varaordfører, i henhold til aksjonæravtalen
mellom eierkommunene.

Varsel om pålegg
I et brev til Hamarøy kommunale boligstiftelse varsler Salten Brann
IKS om pålegg etter manglende tilbakemelding på branntilsyn hos
Innhavet bofellesskap. Fristen for tilbakemelding gikk ut 22.
februar, men gis ny frist til 22. april.

KAD-plasser
i kommune-
styret tirsdag
En av sakene i tirsdagens
kommunestyre i Tysfjord er
om det lar seg gjøre å eta-
blere kommunal akutt-
medisinsk døgnplass (KAD)
på Dragstunet.

Innstillingen fra administrasjonen
er at det med bakgrunn i kommu-
nens økonomiske situasjon ikke
er mulig å opprette en slik KAD-
plass.
Rådmannen viser til at eksiste-
rende KAD-plass, som leies på
sykehuset i Narvik, oppfyller fullt
ut lovens krav til forsvarlighet.
En opprettelse av ekstra KAD-
plass på Dragstunet vil stille nye
krav til legetjenesten i Tysfjord
kommune, og den faglige vurde-
ringen er gjort fra blant andre
helse- og omsorgssjef Lill Tove
Hansen, leder i pleie og omsorg
vest, Morten Aspaas og
kommuneoverlege Tavs Qvis.
Kommuneoverlegen mener at
opprettelse av KAD-plass på
Dragstunet vil kreve en egen
KAD-vakt, bemannet av kommu-
nens fastleger, og at det ikke vil
være arbeidsmessig- og medi-
sinsk forsvarlig å pålegge legene
ytterlige vaktarbeid. Leder pleie
og omsorg Morten Asspaas vi-
ser til at omgjøring av helsefag-
arbeiderstilling ikke bare kan om-
gjøres til sykepleierstilling, hvor
man ikke vil klare å gi forsvarlig
helsehjelp til beboerne som i dag
har mye oppfølging i det daglige.
Saken vil nok skape engasjement
og diskusjon i kommunestyre-
salen i Tysfjord.
Se for øvrig saken på neste side.
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Det har fått en faggruppe på Drag
til å reagere og de har sammen
utarbeidet en detaljert plan over
hvordan man med noen grep kan
etablere dette lovpålagte tilbu-
det på Dragstunet. Det er lege
Fred Andersen, sykepleier Jo-
hanne Ellingsen og sykepleier og
HMS-koordinator Ragnhild Lien
som har utarbeidet saks-
utredningen, som de nå håper
kommunen kan enes om.
– Det er opprettet en midlertidig

– Vi er i startgropen og har hittil,
som tidligere år, operert med
OBS-plass (observasjonsplass)
som KAD-plass. Nå har kravene
til KAD-plass endret seg noe fra
da dette ble lovbestemt, slik at
man for eksempel ikke trenger full
bemanning når KAD-plassen
ikke er i bruk. Også responstiden
for legen er endret noe på, sier
Gustavsen.

– Ser dere på mulige løsninger
med Tysfjord?

– Personlig kunne jeg tenke
meg i fremtida at det ville være
bra å få til noe i fellesskap i Nord-
Salten, både på grunn av øko-
nomi og styrket fagkompetanse.
Men dette er et kommunalt an-
svar, så enn så lenge forholder vi

Foreslår KAD-plasser og felles legevakt ettermiddag på Drag

Bedre utnyttelse
av fagkompetansen
     Alle kommuner
skal ha kommunale
øyeblikkelige hjelp
plasser fra 1. januar
2016. I dag kjøper
Tysfjord kommune
denne tjenesten fra
Narvik sykehus, fordi
man ikke har klart å
enes om hvor tilbu-
det skal ligge.

KITTY SKAPALEN

KAD for Tysfjord på Narvik sy-
kehus. Dette er lite hensiktsmes-
sig for befolkningen på Tysfjord
vest som tilhører Nordlands-
sykehuset HF, skriver de i nota-
tet.

Kommunal øyeblikkelig hjelp
plass (KAD) skal være et allmenn-
medisinsk tilbud som skal gis til
dem som har behov for observa-
sjon, behandling og tilsyn, men
som ikke har behov for innleg-
gelse i sykehus, der innleggelse i
KAD kan erstatte innleggelse i
sykehus. Tysfjord kommune har
søkt Helsedirektoratet om etable-
ring av KAD på Prestegårdstunet
sykehjem, men har fått avslag.
– Uten fast sykepleier 24 timer i
døgnet syv dager i uka, og uten
legedekning vil det ikke la seg
gjøre, sier Andersen, som viser
til at man har kompetansen på
Drag til å oppgradere bemannin-
gen til flere sykepleierstillinger.
Han og sykepleierne Ellingsen
og Lien mener at Dragstunet, som
ivaretar omsorgen for personer
med en lang rekke alvorlige so-
matiske og psykiske lidelser, kan
tilrettelegges for slike øyeblikke-
lige plasser.
– Hovedbygningen på Drags-
tunet har flere boenheter hvor to
pasienter bor sammen. KAD fore-
slås opprettet i en av de sentralt
beliggende boenhetene med kort
avstand til stue/vaktrom og
hovedinngang. Nordlands-
sykehuset HF har signalisert at
de vil kunne godkjenne KAD på

Dragstunet, sier Andersen til lo-
kalavisa.
Endringen av Dragstunets sta-
tus til å omfatte KAD krever opp-
bygging av forsterket kompe-
tanse ved institusjonen. Drags-
tunet har i dag to helsearbeidere
på natt. En av disse turnusene
kan oppgraderes til sykepleier-
stilling. På dag og kveld må det
også være sykepleier hele uken.
– Det er viktig å presisere at en
ikke har ment å tilføre Dragstunet
nye stillinger, men å oppgradere
noen av de stillinger en har i dag
fra helsearbeider til sykepleier,
understreker Andersen.
Faggruppen har også gjennom-
arbeidet en fullstendig turnus-
plan for KAD på Dragstunet, som
viser at det må 5,8 sykepleier-
stillinger til for å få en fullstendig
turnus for sykepleiere med full
døgnbemanning.
– Dragstunet har tre stillings-
hjemler for sykepleiere fra før. 2,8
hjelpepleierstillinger må derved
oppgraderes til sykepleierstilling,
sier Andersen og legger til:
– Kommunestyret har vedtatt
nedbemanning i alle sektorer i
kommunen, også i helse- og
omsorgstjenesten. Opprettelse
av KAD ved Dragstunet vil kom-
pensere for effekten av eventu-
elt nedbemanning, da det tilføres
friske midler ved etablering av
KAD.

Felles legevakt. Det er også kom-
met forslag om å se på mulighe-
ten for å opprette et samarbeid

Må løses lokalt
     I Hamarøy har man heller ikke fått på
plass KAD-plass, men helse- og omsorgs-
leder Torodd Gustavsen sier at det vil
komme på plass i løpet av 2016.

oss til at dette skal løses i kom-
munen. Vi har en faglig dyktig
arbeidsstokk som gjør en god
jobb, og den tette dialogen mel-
lom sykepleiere og lege har gjort
at vi de siste årene har hatt null
liggedøgn ved Nordland-
sykehuset, noe som viser at vi
klarer å ta hånd om de som tren-
ger denne pleien, sier Gustavsen.

– Vil det være nødvendig å
gjøre store fysiske endringer for
å få godkjent KAD-plass i Hama-
røy?

– Vi har arealer på bygde-
heimen og plassen er ikke låst
opp til et rom, så plass har vi, sier
Gustavsen, som sier at de geo-
grafiske utfordringene i Nord-
Salten gjør at man må tenke lo-
kalt.

– Det krever at vi løser ting
lokalt, sier han.

KITTY SKAPALEN
Johanne Ellingsen

Ragnhild Lien

Lovpålagt. Sammen
med sykepleier Johanne
Ellingsen og sykepleier

og HMS-koordinator
Ragnhild Lien har Fred

Andersen utredet
hvordan det kan

etablere Kad-plasser på
Dragstunet.

om felles legevaktordning for
Hamarøy og Tysfjord på ettermid-
dag og kveld.
– Det vil gjelde fra klokka 15.30 til
klokka 22.00 alle hverdager. Etter
denne tid overtar den interkom-
munale legevakta på Innhavet.
Dette kan halvere utgiftene til
kveldslegevakt for begge kommu-

nene og redusere arbeidsbelast-
ningen for legene, noe som i sin
tur kan bedre rekrutteringen og
stabilisere legedekningen i de to
kommunene. En slik omorganise-
ring vil passe som hånd i hanske
med en KAD-plass på Drags-
tunet, gjerne for begge kommu-
nene, mener Andersen.
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Kurshelg for pårørende 

til personer med demens 
22.–24. april    

 

 
 

Kurset avholdes helga 22.–24. april  på Steigentunet.   
Fredag: 17-20, lørdag: 10-16, søndag: 10-14.  Kurset er gratis.  
 
For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt  Pia Olsen,  
telefon 480 34 356, e-post: pia.olsen@steigen.kommune.no 
 
Påmeldingsfrist: 10. april 

 
Arrangør: Steigen kommune i samarbeid med Kløveråsen.  

 

Kurset er et tilbud til deg som har 
et familiemedlem eller en nær 
venn med demenssykdom. 
Personen med demens kan bo 
hjemme eller på institusjon.  
Gjennom faglige forelesninger, 
plenums- og gruppesamtaler får 
du kunnskap om demens og 
treffer andre pårørende i samme 
situasjon og fagpersoner med 
kompetanse på området.  

 

TEIGEN KOMMUNES
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Søknad til kultur- og  
næringsfond
Steigen kommune inviterer med dette enkeltpersoner,  
foretak eller organisasjoner til å søke midler fra   
kommunens kultur- og næringsfond. 

Fondenes midler skal nyttes til finansiering som kan  
fremme kultur- og næringsliv og stimulere til trivsel,  
bolyst, nyetableringer, bosetting og tilflytting.

Bevilgninger fra kultur- og næringsfondet gis som  
tilskudd og fremmes gjennom: www.regionalforvaltning.no

Spørsmål kan rettes til næringskontoret v/Per Løken,   
per.loken@steigen.kommune.no, telf 99 51 87 44.

Steigen kommune har også et tiltaksfond som kan   
yte lån til ulike næringsprosjekter.

Retningslinjene for fondene og annen informasjon  
finnes på www.steigen.no

Studiested Steigen:  
Avdelingsleder 50 %
Tysk 1                 20,3 %   
Spansk 2              20,3 %
Søknadsfrist 17. april

Spesialundervisning          inntil 20 %
Naturfag YF                      14,55 %
Matematikk                     9,3 %
Søknadsfrist 25. april 

Stillingsressursene er kombinerbare.
Nærmere informasjon – henvendelse
til skolen tlf. 75 65 22 00 eller 75 65 22 40

MATKROKEN STORJORD SØKER ETTER

Butikkmedarbeider/vikar
Liker du å jobbe med mennesker? Og ønsker du å
gi kundene våre gode handleopplevelser?
Matkroken Storjord søker butikkmedarbeider/vikar.

Arbeidsoppgaver:
• Kassererarbeid • Kundebehandling
• Varehåndtering • Forefallende butikkarbeid

Personlige egenskaper:
• Må være fylt 18 år • Punktlig
• Utadvent og ærlig • Serviceinnstilt
• Ryddig • Godt humør

Søknad og CV sendes daglig leder Øyvind
Johansen på e-post: post@ojmaskin.no
Tlf. 995 02 717

SØKNADSFRIST 18.04.16

i samarbeid med lokalavisa og

Les annonsene på
www.medier24.com/stilling

Vil du jobbe i 
lokalavis?

Her er ledig stilling:

Vere med å utvikle  
ei lita lokalavis? 
Storfjordnytt  

søkjer redaktør / 
dagleg leiar

Søknadsfrist: 1. mai

SKIFERHELLER OG LAPPHELLER 
TIL SALGS

Oppeid, 8294 Hamarøy,
www.hamaroy.kommune.no

Hamarøy kommune har brukte skiferheller og lappheller 
til salgs.

Skiferheller. Ca. 2100 stk. á 47x47 cm (6,5 stk. pr. kvm.)
Dekker ca. 330 m2

Lappheller. Ca. 350 stk. á 25 x 40 cm. Dekker ca. 30/40 m2.

Eventuelle spørsmål kan rettes til teknisk sjef Petter Staal
tlf. 75 76 50 21.

Bud sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no eller
Hamarøy kommune, postmottak, 8294 Hamarøy 
Budfrist: 20. april 2016
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Skiaktiviteter i Steigen 2016:
Lørdag 9. april Kobberløpet Malm IL

Lysløyperenn:
Mandager kl.18.00 Klubbrenn/skiskyting IL Løken
Onsdager kl.17.30 Klubbrenn Steig IL
Onsdager kl.18.00 Klubbrenn Nordfold IF
Onsdager kl.19.00 Klubbrenn Steigen SK

Kontaktpersoner:
Steig IL: Pia Olsen. Telf. 480 34 356
Steigen SK: Merete Kristensen. Telf. 934 06 741
Nordfold IF: Ketil Hansen. Telf. 962 29 285
Leines IL: Kenneth Larsen. Telf.  917 18 230
IL Løken: Håvard Olsen. Telf. 905 47 383

Softis i kremmerhus      38,-
Softis i glutenfri kjeks    38,-
Softis i kjeks        35,-
Softis i beger        33,-

Soft-Soft-Soft-Soft-Soft-
isisisisis

Fritt valg av tilbehør – strø eller topping

Tid for å røre litt på seg?
Et besøk i trimrommet til Sagfjord IL kan være
et steg i riktig retning. Utleie via resepsjon
Hamarøy Hotell.

Trenger du påfyll av energi i mørketiden?
Da anbefales et besøk i vårt solarium. Ny forskning
viser at et besøk i solariumet har bedre helse effekt
enn en teskje tran om dag!!!

Innhavet Svømmebasseng
Innhavet Svømmebasseng er åpent for utleie
til private og grupper. Kontakt resepsjon på
Hamarøy Hotell for detaljer og priser.
NB! Nå kan du forhåndsbestille plass!
FOLKEBAD: Lørdag kl. 14.00–17 00
NB! Småbarn kl. 14.00–15.00

DADADADADAGENS MIDDGENS MIDDGENS MIDDGENS MIDDGENS MIDDAAAAAGGGGG
Buffét serveres fra kl. 12.00–ca. 21.00

Dagens på buffét
alle dager

Fredag 08.04
Fårikål

Vårt lokale lam fra Krokan Gård og kokte poteter

Lørdag 09.04
Salatfest

Lag din egen salat med favoritt tilbehør

Søndag 10.04
Elgsmåsteik

Med erterstuing, gulrøtter, tyttebær og kokte poteter

Mandag 11.04
Plukkfisk

Med bacon-baconfett, gulrøtter, flatbrød
og kokte poteter

Tirsdag 12.04
Lundal kjøttpølser i brunsaus
Med kålstuing, gulrøtter, tyttebær

og hjemmelaget potetstappe

Onsdag 13.04
Hawaifilet

Grillede og gratinert hamburgerfilet med ananas
og ost, med salat, dressing, bearnaisesaus

og ovnsbakte poteter

Torsdag 14.04
Markens Grøde bacalao

Denne klassiske rett laget slik vårt kjøkken mener
den skal være, med ferskt bakverk

Fredag 15.04
Reinsdyrbuljong

Buljongkjøtt av rein, margebein, rotgrønnsaker
og kokte poteter

Lørdag 16.04
Pizzabuffet

Med tilbehør som hører til

Søndag 17.04
Marinert svinenakke

Med grønnsakssymfoni, soppsaus og kokte poteter
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2009 Toyota RAV4 X 2,2 D-CAT automat
selges for kunde

Pris: kr 295 000,-.  Kilometerstand: 65 300
Meget godt utstyrt bil som fremstår strøken.

• Dieselvarmer med fjernkontroll
• Frontbøyle med ekstralys • Stigtrinn • Skinninteriør

• Navigasjon • Panserbeskytter • Tilhengerfeste

SINGH snart klar for nyåpning

Et mye større og luftigere lokale
med bedre vareutvalg er det som
venter kundene når Oppeid en-
delig får butikken sin tilbake.
Brannen som slukte gammel-
butikken og skadet deler av ny-
bygget ved årets begynnelse
førte til tapte inntekter, permitte-
ring av ansatte og 2-3 millioner
kroner i ekstra investerings-
kostnader for kjøpmannen. Men
etter 3,5 måneders knallhardt ar-
beid er Spar-butikken snart oppe
og går.

– Arbeidet etter brannen har
gått fantastisk bra. Både Skanska
og alle underleverandører
omstillet seg og jobbet veldig
raskt for at vi skulle komme i
havn, og de har gjort en kjempe-
jobb. Før 15. april skal alt bygge-
arbeidet være ferdig både inn-
vendig og utvendig, forteller
Singh. Totalt 38 millioner kroner
er investert i nybutikken, og 12-
15 ansatte kan nå se frem til en
arbeidshverdag igjen.

– Vi skal også ha utvidede
åpningstider både hverdager og
lørdager, og Posten kommer til
butikken etter sommerferien, in-

     En flunkende ny
Spar-butikk på Opp-
eid er endelig snart
klar for åpning,
knappe 3,5 måneder
etter at gammel-
butikken brant ned.
– Nå er vi sterkt til-
bake, smiler kjøp-
mann Kuldeep
Singh, som åpner
nybutikken 21. april.

Fasade: 15. april legges
siste hånd på verket både

innvendig og utvendig.

MARIE BUNES

Snart klar for åpning: Kjøpmann Kuldeep Singh åpner den flunkende nye Spar-butikken på Oppeid 21. april, knappe 3,5 måneder etter at
gammelbutikken brant ned.

formerer Singh. Tjenester som
MyPack og tipping blir tilgjen-
gelig, og Singh ønsker etter hvert
å snakke med DNB om mulighe-
ter for å ha minibank i butikken
ettersom bankfilialen på Hama-
røy legges ned.

21. april inviteres hele lokal-
samfunnet til å være med på åp-
ningen av nybutikken.
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Dagen startet imidlertid med at
elevene i de største klassene fikk
gjennomgå et selvforsvarskurs
før de fikk se film og noe under-
visning, mens krisesenterets le-
der Wanja Sæther snakket med
lærerne i fire timer om krise-
senterets arbeid, vold i nære re-
lasjoner og voldsutsatte barn.

Pilotprosjekt. – Krisesenteret i
Salten er eid av Bodø kommune,
men vi har en samarbeidsavtale
med 13 kommuner i Salten, og vi
ønsker å gi noe tilbake til disse
som er med på spleiselaget. Ofte
blir slike fagdager/seminarer
holdt i Bodø, men vi ønsker å
komme ut for å møte folk i kom-
munene, og i år har vi valgt å
fokusere på skolene der vi gir en
fagdag som både angår elever
og lærene. Vi har også bedt sko-
lene invitere de de selv vil, og
deriblant håper vi at også politi-
kere kan komme, sier daglig leder
Wanja Sæther i Krisesenteret i
Salten.
Men hun tar også gjerne en invi-
tasjon til de samarbeidende kom-
munestyrene for å vise hva de
bruker pengene til, selv om hun
tror de har klart å vise hva de står
for, blant annet ved å være et av
landets mest aktive krisesentra i
media. Hun tror også at de repre-
senterer et attraktivt tilbud som
mange kommuner ønsker å være
en del av, som Steigen og Hama-
røy som har vært med i mange år.
Besøket i Steigen er et pilotpro-
sjekt som to kommuner har fått

Sterk kost i Steigen
    Forrige onsdag var
Krisesenteret i Salten
på besøk i Steigen-
skolen i Leinesfjord
der de møtte både
lærere og elver, og
andre som er knyttet
til deres arbeid. Og
Angelica Kjos fortalte
en sterk historie om
kampen for å over-
leve etter å ha vært
utsatt for overgrep.

GUNNAR GRYTØYR

Niendeklassingene Elise Adolfsen, Hanne Gregersen og Julie Thomassen syntes historien til Angelica Kjos
var sterk kost, men håper den kan bidra til at andre som trenger det kan bli sett og hørt.

Lydhør forsamling. Det var en lydhør forsamling som lyttet til Angelica Kjos sin sterke historie, og så filmene hun viste. Kjos sang også noe av sangene hun snart skal gi ut på plate.

seksuelle overgrep. Løvetanna
vokser som kjent gjennom både
asfalt og betong.
– Jeg håper alle her har voksne
rundt seg som tør å spørre. Læ-
rerne mine så nok problemet, men
turte ikke å ta ordentlig tak i det.
Derfor endte det slik, sa Kjos
avslutningsvis.

Interessant og lærerikt. Niende-
klassingene Elise Adolfsen,
Hanne Gregersen og Julie Tho-
massen var tidlig på dagen med
på selvforsvarskurset som ble
arrangert i forbindelse med krise-
senterets besøk, og det var vel-
dig bra. De syntes også histo-
rien til Angelica Kjos var sterk
kost, men hadde også lært mye
som de ikke visste fra før om
krisesenteret og det de gjør.
– Det har vært en interessant og
lærerik dag som vi sikkert vil ha
med oss biter av for resten av
livet. Det gir oss også inspira-
sjon til å hjelpe dersom vi ser
noen som er i en situasjon der de
trenger det.
– Tror dere det finnes elever her
på skolen som kunne trengt slik
hjelp?
– Det er det helt sikkert, men det
synes ikke så godt på dem. Kan-
skje blir det letter både å opp-
dage slikt, og for de som sliter å
søke hjelp etter å ha vært gjen-
nom denne dagen, sier de tre.
– Jeg har en sterk klump i magen
etter å ha hørt historien til
Angelica Kjos, og om det arbei-
det som Krisesenteret i Salten
gjør. Derfor føler jeg det er viktig
å si til dere elever at det er mange
i skolen – og ellers her i salen –
som kan hjelpe dere dersom det
trengs, sa rektor Anne Sofie Skog-
vold etter å ha gitt en pakke med
leker til ungene på krisesenteret,
og blomster til de tilreisende.

Daglig leder Wanja Sæther i Krisesenteret i Salten var glad for å ha
artist Angelica Kjos med som offer og forteller om overgrep, men ikke
minst som bevis å at det går an å komme seg ovenpå igjen.

delta i mot en liten ekstra beta-
ling, og nå skal de tilby det
samme opplegget til resten av
deltakerkommunene, og Sæther
håper skolene takker ja til dette
viktige tilbudet.
Sæther sier at de har ofre – også
fra Steigen og Hamarøy, som har
vært gjennom deler av Angelica
Kjos sin historie, men at det er
svært sjelden at én person har
vært gjennom alle de grusomme
hendelsene som hun forteller om.
Derfor synes hun det er godt å
ha henne med som eksempel på
en som har opplevd alt dette, og
som kan fortelle om det. Og ikke

minst at det går an å komme seg
ut av de traumene et slikt liv kan
gi.
– Jeg håper vi gjennom denne
dagen har gitt både lærere og
elever «nye briller» som de kan
se både enkeltpersoner og klas-
sekamerater gjennom, det er i
hvert fall målet vårt, sier Sæther.

Løvetannbarn. Dagen ble avslut-
tet med Angelica Kjos og hen-
nes sterke historie om veien til-
bake til «livet» etter å ha opp-
levd både vold, seksuelle over-
grep, menneskehandel og rus-
misbruk. Angelica kom fra Irak

som fireåring, og hadde allerede
som toåring sett sin søster bli
skutt. I Norge ble hun mishand-
let av sin stefar og dopet og solgt
som sexslave av sin onkel, noe
som gjorde henne til stoff-
misbruker i en alder av 11 år.
Musikkterapi hjalp henne tilbake
til et rusfritt liv, og i dag har hun
vært rusfri i tre år og fire måne-
der, hun har fått seg kjæreste og
skal snart gi ut sin første plate.
Hun kaller seg selv et Løvetann-
barn, et sosialfaglig populær-
begrep om barn og unge som kla-
rer seg gjennom oppveksten på
tross av nesten umulige
oppvekstforhold med for eksem-
pel rus, vold, omsorgssvikt og

Rektor Anne Sofie Skogvold hadde en sterk klump i magen etter å ha
vært gjennom denne dagen, og minte elvene om at det er mange i skolen
som kan hjelpe dersom det trengs.
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Humørfylt
100-årslag
Som seg hør og bør kom ordfører Jan Folke Sandnes
på besøk da Olav Jakobsen på Innhavet fylte 100 år på
tirsdag denne uka. Statslosen, krigsveteranen og
amatørkunstneren Olav har vært behørig presentert
og omtalt i Lokalavisa ved flere anledninger opp gjen-
nom årene; en spennende og trivelig kar - med mye å
fortelle. Jubilanten har noen helseplager, men er frem-
deles å se i «gatebildet» på Innhavet. Den store mar-
keringen av 100-årsdagen skjer nå på lørdag.
Foto: PRIVAT

Valg av leder AMU Hamarøy
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har vedtatt
rådmannen som leder fra arbeidsgiversiden
og hovedvernombudet som sekretær fra ar-
beidstakersiden for 2016.

Utsettelse av buss-
oppstillingsplass
Hamarøy kommune har fått utsatt bygges-
tart av bussoppstillingsplass foran Spar-
butikken til 1.10.2015. Det kommer frem i en
e-post fra vegvesenet til kommunen. Opp-
rinnelig skulle bussoppstillingsplassen
være ferdig 1.11.2016, men på grunn av
brannen i butikklokalet ved begynnelsen
av året er byggestart altså utsatt med nes-
ten ett år.

Rådmannen
ut mot
kontroll-
utvalget
Rådmann i Tysfjord,
Oddbjørn Nilsen,
reagerer kraftig på
kontrollutvalgets
saksbehandling, som
har behandlet en rekke
kontroversielle saker
og investeringer gjort i
Tysfjord kommune de
siste årene.

– I flere saker er framstillingen
helt feil fordi muntlige redegjø-
relser er gjengitt i protokollform,
uten at vi har fått muligheter til å
komme med tilsvar. Vi kjenner
oss rett og slett ikke igjen i fram-
stillingen. Det har vært en uhold-
bar saksbehandling, uttaler råd-
mannen til Avisa Nordland.
Han har nå laget et notat for å
kunne opplyse kommunestyret,
når det i neste uke skal behandle
kontrollutvalgets bilagskontroll
av Drag vannverk og Stetind-
hallen, samt komme med tilsvar
til kontrollutvalgets protokoll.
Kontrollutvalgets leder, Ann
Aashild Hansen reagerer ifølge
avisa og NRK Sapmi sterkt på
rådmannens reaksjon.
–Det er kontrollutvalget som kon-
trollerer administrasjonen, så han
har ikke noen mulighet til å vur-
dere sakene. Han kan selvfølge-
lig uttale seg, men ikke påvirke
saksbehandlinga og vedtakene
til kontrollutvalget. Da blir det jo
helt feil, og da trenger vi ikke
kontrollutvalg. Kontrollutvalget
er jo nemlig valgt av kommune-
styret for å kontrollere både ad-
ministrasjonen, ordfører og even-
tuelt formann-
skapet ved
behov, sier
Hansen til
NRK Sapmi.
Tirsdag er det
k o m m u n e -
styre i Tys-
fjord hvorav
dette er en av
sakene på
sakslista.

Reagerer på
rådmannens
utspill, leder i
kontrollutvalget
Ann Aashild
Hansen

– Jeg har arbeidet i flere år for å få
kommunen til å søke om Vinmo-
nopol i Leinesfjord, og endelig
fikk vi positivt svar i fjor. Vinmo-
nopolets folk var her på befaring

2015 ble det beste året i COOP Steigens historie, slo styreleder
Torbjørn Hjertø fast da han åpnet årsmøtet i COOP Steigen på Stei-
gen Vertshus forrige torsdag. 23 medlemmer fikk høre at bedriften
hadde et driftsresultat i 2015 på 2.276.962 kroner, en økning på 531.808
kroner fra året før. Den har en egenkapital på nesten 12 millioner
kroner som tilsvarer 55,4 prosent. I 2015 foretok de en stor investe-
ring med utskifting av alt av kjølemaskiner på alle tre avdelingene.
Samtlige av styrets medlemmer ble gjenvalgt, med unntak av ansatt-
representant Ronald Pettersen som ble erstattet med Salve Kildahl.
Styret består dermed av Torbjørn Hjertø (leder), Eilif Jensen (nestle-
der), Solfrid Fredriksen, Hilde Sivertsen, Thomas Fjordbakk Jensen,
Salve Kildahl og disponent Atle Gundersen.Fortsatt leder. Torbjørn Hjertø (t.h.) ble av årsmøtet gjenvalgt som

leder for styret i COOP Steigen, og Eilif Jensen som nesteleder.

Tidenes beste
for Coop Steigen

GUNNAR GRYTØYR

Polet i Leinesfjord
åpner torsdag 2. juni
    Men det hadde ikke
skjedd om ikke Atle
Gundersen hadde tatt
tak i saken, både som
privatperson og som
disponent i COOP
Steigen.

GUNNAR GRYTØYR

for to år siden, og da hadde vi
tilgjengelige lokaler i butikken
vår, men da var det Bø i Vester-
ålen som ble valgt. Dermed tok vi
lokalene i bruk til andre ting, så
da det endelig ble klart at vi skulle
få pol i Leinesfjord, var lokaler
det første vi måtte ta tak i, fortel-
ler Atle Gundersen.
Det var ledige lokaler i Heste-
skoen, men Vinmonopolets ville
være i handlegata, og dermed tok
Gundersen kontakt med de eneste
som hadde ledige lokaler der,
nemlig daglig leder Bengt Han-
sen i Nordnorsk Veisikring AS.
– De var innstilt på å leie ut til
Vinmonopolet, men da de fikk vite
at leien var på vel 20.000 kroner
per år, og at de selv måtte stå for
de bygningsmessige kostna-
dene, ble svaret nei. Det var rett
og slett uaktuelt. Dermed hang
hele etableringen i en tynn tråd,
forteller Gundersen.
Han hev seg imidlertid rundt og
fikk de andre butikkene i Leines-
fjord med på et spleiselag som
dekker materialkostnadene, og i
tillegg 10-15 dugnadsarbeidere
som ville ta på seg arbeidet. Der-
med aksepterte Nordnorsk Veis-
ikring leieavtalen, og nå er arbei-

det i full gang.
– I går var prosjektleder Rune
Ødegård på befaring i lokalene,
og han var godt fornøyd. Men
vi må være ferdige med alt innen
18. mai, for to dager etter kom-
mer Vinmonopolets folk for å
innrede butikken, og det er be-
stemt at åpningen blir torsdag
2. juni, sier Gundersen.

Det er daglig leder ved Vinmono-
polet i Glasshuset i Bodø, Maria
Strand, som skal bestyre polet i
Leinesfjord som blir åpent 12 timer
i uka på dagene torsdag, fredag og
lørdag. Men altså: Hadde ikke Atle
Gundersen tatt tak i saken på egen
hånd ville vi ikke fått polutsalg i
Steigen, det er helt klart.

Atle Gundersen har allerede lagt
ned en god del dugnadstimer for å
få lokalene til Vinmonopolets
utsalg i Leinesfjord klart til
åpningen 2. juni, men det er nå
hardkjøret begynner.

Materialer. Her bærer Atle Gundersen og sønnen Marius inn
materialer til det nye polet i Leinesfjord. Men i følge Gundersen har
Vinmonopolet strenge krav til materialvalg, så mye må spesialbestilles
fra Oslo.
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FREKVENSER:
Småtindan 103,8  Botnheia 106,0   
Hamlot 104,1        Kjøpsvik 106,7   
Drag 105,0           Vinkenes 105,4

Studio i Leinesfjord
tlf. 75 77 83 12 / 481 31 070
Studio på Oppeid
tlf. 75 77 28 00
E-post: post@radionordsalten.no
www.radionordsalten.no

PROGRAM

NB! Meldinger om arrangement o.l. meldes innen torsdag kl.15.00
Radio Nord-Salten er på nettradio www.radionordsalten.no
Det er alltid sending på våre frekvenser, selv stillheten er vår.
Hør på Radio NordSalten - bruk Radio NordSalten.
Ansv. redaktør er Petter Pettersen. Mob 993 53 787

Styreleder Bj. Bertheussen 991 67 206

MUSIKKPROGRAMMET går fra kl 22.00 til kl 23.00.
Programleder Anita Nilsen. Reprise tirsdager kl. 18.30)
«NATTSVISKER» er på luften fra kl 23.00 til 01.00. Program-
ledere: Petter Pettersen og Lill-Arna Moen (Repr. tirs. kl. 19.30)
Sendingen kommer fra studio i Leinesfjord.
 
Musikksendingen blir sponset av: Lokalavisa Nord-Salten,
lokalavis for Steigen, Tysfjord og Hamarøy, og Klea og
Krushuinna, Leinesfjord. Sponsorer for Nattsvisker er:
Hamarøy hotell, Innhavet og Steigen Vertshus, Leinesfjord.

PENSJONISTRADIO: Reprisesendinger av pensjonistradioen alle
fredag kl.19.30 med reprise søndag kl. 11.30. Frida Fredly
intervjuer Alma og Karl Kristensen

Kommunestyremøte Tysfjord tirsdag 12. april

BOSCH 

Laser- 
avstands- 
måler
GLM 40

HEY’DI 

Basic +Plus 
avrettings-
masse  
20 kg 

798,-

119,-

Lagerførte 
ytterdører  

VI LEVERER ALT 
FRA GRUNN TIL TAK

3990,-
FRA KR

HANDY KAMPANJEDAGER HOS

BYGGER’N - DITT LOKALE BYGGEVAREHUS

1991 - 2016

ÅR

– BOLIGSERVICE AS –
Oppeid,

8294 Hamarøy
Telefon 75 77 04 03

Se våre tilbud: www.byggern.no

– STEIGEN –
Ålstadøya Trelast AS,

8289 Engeløya
Telefon 75 77 75 60

Tilbudt jobb
Susanne Reuber (Skutvik)  er
innstilt til stillingen som hjem-
mehjelp/personlig assistent i
Hamarøy kommune. Stillingen
er en fast stilling med en
stillingsstørrelse på 90 %.

Fra butikk
til bolig
Harald Bolsøy (Skutvik) har
sendt en søknad til Hamarøy
kommune om bruksendring fra
butikk til bolig. Omsøkte lokale
er en del av grunnetasje i tidli-
gere butikk. Formålet med søk-
naden er å avhjelpe bosetnings-
situasjon for en ung arbeidsta-
ker i full jobb.

Pensjonistene
høystbydende
Ulvsvåg og Omegn pensjonist-
forening la inn det høyeste bu-
det på gamle Ulvsvåg skole.
De får dermed kjøpe eiendom-
men for 100 kr.

Tysfjord
1. Slå sammen nordover
med Ofoten-kommunene
2. Slå sammen med kom-
munene i Indre Salten i sør
3. Dele kommunen i to
mellom nord og sør
4. Forbli egen kommune
5. Blankt

Hamarøy
1. Slå sammen med kommu-
nene i Indre Salten i sør
2. Forbli egen kommune

Steigen
1. Slå sammen kommunen
med Bodø
2. Forbli egen kommune

 De ba kommunestyret vedta for-
slag til intensjonsavtalen med
Indre Salten, men vil at
forhandlingsutvalget skal få full-

Meningsløs folkeavstemning?
     Alle de tre Nord-
Salten kommunene
har bestemt seg for
å holde folkeavstem-
ning 29. mai om
kommunereformen.

KITTY SKAPALEN

Nå blir politikerne, ikke bare i
Nord-Salten, men også i de øv-
rige kommunene som har valgt
en slik rådgivende folkeavstem-
ning, kalt feige. I Tysfjord blir
det lagt frem fem alternative løs-
ninger.
– Det er helt meningsløst, sier
professor Asbjørn Røiseland ved
Nord Universitet i Bodø til NRK
Sapmi nylig.
Røiseland sier alt annet enn «ja»
eller «nei» ikke gir mening i fol-

keavstemninger og mener det er
en myte at folkeavstemninger er
noe av det mest demokratiske
verktøyet vi har.
– Det er ikke et egnet instrument,
spesielt når man har flere ulike
alternativer. Blir det for kompli-
sert, dropper folk å stemme, sier
Røiseland til NRK.
I Tysfjord vil folket få fem mulige
valg, mens i Hamarøy og Steigen
legges det frem to mulige alter-
nativer på stemmeseddelen.
Høyre-politiker i Tysfjord, Lars
Filip Paulsen satte i siste
formannskapsmøte spørsmåls-
tegn ved hvor formålstjenlig det
vil være for Tysfjord å ha fem
alternativ.
– Med fem alternativer risikerer
man å få rundt 20% på hver, og
hva gjør vi da, spurte han.
Ordfører i Hamarøy, Jan Folke

Sandnes mener at en folke-
undersøkelse ville gitt et bredere
beslutningsgrunnlag, men forhol-
der seg til tidligere vedtak om å
gjennomføre en folkeavstem-
ning.
– Et «ja» eller «nei» alternativ vil
ikke gi noe informasjon utover
selve svaret. Hadde man hatt en
folkeundersøkelse ville man ha
kunnet lese mer data ut fra alder
og geografisk tilhørighet, så sånn
sett mener jeg det blir et svakere
beslutningsgrunnlag, sier Sand-
nes.
– Tror du Hamarøy kan leve med
det såkalte O-alternativet, og be-
stå som egen kommune i frem-
tida?
–Personlig så tror jeg vi vil få
store utfordringer. Vi kan nok
klare oss de nærmeste årene, men
på lang sikt vil det gi utfordrin-
ger med stadig press på inntekts-
kilder og nye oppgaver. Et inter-
kommunalt samarbeid kan fun-
gere en tid, men vil kreve mer
etter hvert som oppgavene blir
større og dette vil gi mer byrå-
krati, sier Sandes.

Alternativene

GUNNAR GRYTØYR

Tok intensjonsgrunnlaget
til etterretning
    Formannskapet i
Hamarøy tok onsdag
denne uka intensjons-
grunnlaget mellom
kommunene Hamarøy,
Fauske, Saltdal, Sør-
fold og Tysfjord til et-
terretning.

makt fra kommunestyret til å be-
arbeide og revidere forslag til in-
tensjonsavtale og bygge videre
på de innspillene som kommune-
styret gir i april, og den dialogen
forhandlingsutvalget får i folke-
møtene i mai. Endelig forslag til
intensjonsavtale Indre Salten
legges fram for kommunestyret i
løpet av juni 2016.
May Valle (V) syntes grunnlaget
var et greit dokument, og syntes
forholdene i de enkelte kommu-
nene var kjempeinteressant. Sær-
lig at Hamarøy er den eneste kom-
munen som har pluss i regnska-
pet, og at barnevernet fungerer

godt. Hun var dermed i tvil om
hva man egentlig vil oppnå med
en sammenslåing, og savnet en
utredning om null-alternativet.
Britt Kristoffersen (Sp) fulgte opp
Valles syn på dokumentet, og
konkluderte med at det egentlig
fortalte at Hamarøy har det meste
på stell. Fred Eddy Dahlberg (V)
hadde flere kritiske innvendinger
til intensjonsgrunnlaget som han
mente var for lite utfyllende, og
hadde flere konkrete forslag til
tillegg og endringer som han ville
sende over til forhandlings-
utvalget.

15. juni skal kommunestyrene
vedta hva de går for og dette
skal være inne hos Fylkesman-
nen 1. juli. 1. oktober skal Fylkes-
mannen oppsummere kommune-
nes ståsted og rapportere til de-
partementet. Neste vår vil et nytt
kommune- og fylkeskart kunne
være på plass.

En av mulighetene for innbygg-
erne i bådeTysfjord og Hamarøy
er å gi sin stemme til alternativet
Indre Salten. 5 kommuner er blitt
enig om et intensjonsgrunnlag -
der Fauske er utpekt til  et
kommende kommunesentrum.
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- Rundt 50.000 kr er investert i
oppgradering av utstyr og cirka
10.000 kr er investert i kursvirk-
somhet, forteller Rune Rønning
Sivertsen om sin nyeste geskjeft,
NordSalten Dekk.

Snekkeren driver allerede sitt
eget tømrerfirma,  Sivertsen Tre-
bygg AS,  på tredje året og er
således ingen nykomling i næ-
ringslivet. Inspirert av bestefa-
ren etablerer han nå NordSalten
Dekk og skal  tilby tjenester innen
bildekk.

Ambisiøs og godt i gang
1. januar gikk startskuddet for
nyetableringen, og han er alle-
rede godt i gang. Våren står på
trappene, og vinterdekkene må
byttes med sommerdekk.

- Jeg har allerede lagt om åtte
sett til nå, og har seks bestillin-
ger som venter, forteller Sivert-
sen. Arbeidet gjør han på etter-
middags- og kveldstid og i hel-
ger, utenom hans vanlige jobb
som tømrer.

- Blir det ikke veldig mye ar-
beid? Når skal du ha fri?

Bestefars lokaler: Det blir ikke stille i lokalene til bilverkstedet Skutvik Auto AS i Nordvåg, som Hugo
Rønning drev i en årrekke. Når Rønning pensjonerte seg til nyttår ville barnebarnet Rune Rønning Sivertsen
videreføre drift i lokalene, og har etablert NordSalten Dekk her.

Satser friskt på bildekk
     Dekkskifte, dekk-
vask, salg og oppbe-
varing av bildekk på
dekkhotell. Rune
Rønning Sivertsen
på Hamarøy satser
friskt med nyetab-
lerte NordSalten
Dekk i bestefarens
lokaler for tidligere
Skutvik Auto AS.

MARIE BUNES

- Neida, det går bare godt,
smiler gründeren og tobarnsfar-
en, som er bosatt på Haukås.

Det er altså ikke noe å si på
arbeidsviljen, ei heller ambisjo-
nene.

- Jeg har hele Nord-Salten som
marked. Målet mitt er å tilby de
beste tjenestene til de beste pri-
sene, sier Sivertsen, som holder
til i bestefarens gamle lokaler for
Skutvik Auto AS i Nordvåg, mel-

Satser på bildekk: Rune Rønning Sivertsen satser friskt på bildekk. Med det nyetablerte NordSalten Dekk tilbyr han tjenester som dekkskifte,
dekkvask, salg og oppbevaring av bildekk på dekkhotell.

lom Skutvik og Oppeid.

I bestefars hjulspor
Det var Hugo Rønning som i juni
1984 åpnet bilverkstedet Skutvik
Auto AS, og her trådte Sivertsen
i sine barneår.  Interessen for bil
ble tidlig vekket, og tok for alvor
til da han fikk sin egen for snart
10 år siden.

- Siden da har jeg holdt på
mye med bil. Jeg synes det er

veldig artig. For fire- fem år siden
begynte jeg å tenke på at jeg ville
videreføre drift i bestefars loka-
ler når han pensjonerte seg, som
han gjorde til nyttår. Han synes
det er artig at jeg går i hans fot-
spor, forteller Sivertsen. Med
NordSalten Dekk tilbyr han det
meste av tjenester innen dekk:
salg, skifte, vask og dekkhotell.

- Det er mange som ikke vet
hva det er. Dekkhotell er når man

oppbevarer dekkene over seson-
gen etter dekkskifte. Så når man
nå legger om til sommerdekk, så
kan jeg vaske og oppbevare
vinterdekkene her, frem til neste
dekkskifte, forteller Sivertsen,
som har beslaglagt en garasje og
låve hos bestefar som skal gjøre
nytten som dekkhotell.

- Foreløpig er det god plass.
Så får vi se etter hvert, hvor fort
det fylles opp, smiler Sivertsen.
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Boka Mat i Salten – helt natur-
lig, er et produkt av Salten Friluft-
råds prosjekt «Robuste Salten-
unga», som flere barnehager i
Salten er med på, blant annet Lei-
nesfjord. De har over to år hatt
«høsting» som tema, og boka byr
derfor på oppskrifter med råvarer
rett fra naturen, som diverse saf-
ter, elgkjøttkaker, sevjesnurrer og
mye mer.

- Det har vært artig å følge
barna i dette prosjektet, og det
har gått fra mange «æsj» til at de
fleste i barnehagen har smakt på
både egen hjemmelaget kaviar,
med rogn fra fisker Bjørnar i Vik-
ran, til andre spennende retter,
sier pedagogisk leder Silje
Isaksen.

- Vi har i prosjektperioden fått
vært med på mye bra kursing o.l.,
og lært oss mye nyttig som vi nå
bevisst bruker i hverdagen.
Sammen med barna høster vi nå
oftere fra naturen og lager vår

Boklansering i barnehagen
– og kanskje blir det tur med danskebåten?
     Tirsdag 5. april
inviterte Leinesfjord
barnehage til bok-
lansering. Sammen
med flere barneha-
ger i Salten, blant
annet Skutvik, har
Robuste Salten-
ongas tema «høs-
ting» blitt til en helt
unik oppskriftsbok.

Vil reise med danskebåten. Erik peker stolt på
seg selv i boka, og lurer på om de får penger nok
til å reise med danskebåten. Det har han gjort
før, og det var så gøy at han vil vise den til hele
barnehagen. I følge han manglet det bare én
krone på tidspunktet.

KAROLINE O. A. PETTERSEN

Skål i forfriskende krøkkebærsaft. framme f.v: Alexandra 6 år, Petter 5 år, Nabe 5 år, Erik 5 år og Sakarias 6 år. De eldste barna i barnehagen
signerte bøker på tirsdag. Bak f.v. pedagogiske ledere Marit Sjøvoll og Silje Isaksen, og styreleder Reidun Adolfsen til høyre.

egen mat utendørs eller inne, til-
føyer hun.

Under boklanseringen ble det
servert hjemmelaget krøkkebær-
saft med «bobler», og flatbrød
med hjemmelaget kaviar. De eld-
ste barna signerte bøker med
egne navn, som foreldre og be-

steforeldre kunne få kjøpe med
seg hjem. Pengene går til barne-
hagen og det skal holdes et de-
mokratisk valg på hva de skal
brukes til.

Da lokalavisa spurte noen av
barna hva de ville kjøpt for pen-
gene om de fikk bestemme alene,

kom der flere gode svar: «Kan-
skje vi kan reise med danskebå-
ten?», spurte Erik 5 år, «Jeg ville
kjøpt en hel butikk eller mer pen-
ger for pengene», sier Zakarias 6
år,  «Jeg ville kanskje kjøpt et
slott», sier Nabe 5 år.

Boka/heftet koster en hundre-

lapp og blir å få kjøpt på Coop
Leinesfjord for de som ikke kunne
møte på lanseringen. Mer om pro-
sjektet «Robuste Saltenunga»,
kan en lese om på Salten Friluft-
råds nettsider.

Full rulle. Det var mange som kom
innom boklanseringen og ville kjøpe

oppskriftsboka Leinesfjord
barnehage har bidratt i.
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Det ble dannet en privat
veikomitè for bl a at Korsnes
skulle få vei, en plan som staten
overtok og de startet i 1916
arbeidet som skulle knytte Kors-
nes til resten av området og bli
et sentralt sted for veiforbindel-
sen i nord og ferjeleie Korsnes-
Skarberget.

Privat initiativ. - Det startet med
et lokalt og privat initiativ til
etablering i 1904 av en veikomitè
som ønsket å bygge vei fra
Korsnes mot Storjord. Prosjektet
deres ble viderført av staten i
1915 med tegning av veikart og
oppmåling av Korsnesveien og
arbeidet med veien startet i 1916
- altså for 100 år siden. De
bygde veien i flere etapper med
mange arbeidslag på forskjellige
steder som på Korsnes, Leiknes,
i Bogen og på Storjord, forteller
Tormod Bredesen fra Korsnes.
- De startet veibyggingen på
Korsnes og antagelig bygde de
den kontinuerlig videre sørover
og jeg anslår at i 1928 sto veien

Selv om det ikke var
vei til Korsnes annet
enn sjøveien eller en
gikk til fots langs
bergene, sto allikevel
Korsnes sentralt
både med båttrafikk
og hurtigruteanløp.

Sentralt sted. Hurtigruteanløp på Korsnes. Postkort, enerett Sverre Norman (utsn

Da Korsnes fikk vei og

BILRUTE. - Da veien var ferdig fra Korsnes til Sørkil, startet Harald Hansen fra T
sønnen ved siden av bilen som ble kjøpt i 1928, bildet er tatt i Sørkil, forteller Tor
finner en bilde av rutebilen samt ruteplanen

mellom Korsnes via Storjord
over Tortenåshøgda og til Sørkil
ferdig, for da kjøpte Harald Han-
sen fra Tortenåsen seg bil og
opprettet egen bilrute mellom
Sørkil og Korsnes med 4 avgan-
ger pr uke, forteller Bredesen
videre.

Bussrute. «Hvis skibene er
forsinket forbeholdes ruten
utført derefter» står det på bil-
ruteplanen som er å se ved
Korsnes Museum. Her er også
eldre bilder fra tiden før veifor-
bindelsen kom til stedet og av
veien da den var nyanlagt på
Korsnes.
- Ca 1938 sto ferjekaia her på
Korsnes ferdig og ferje-
forbindelsen kunne åpnes. Det
resulterte i at det ble det satt

opp egen bussrute og folk
kunne reise mellom Fauske og
Narvik, opplyser Tormod Brede-
sen, snekker med stor kunnskap
og interessere for lokalhistorien.

Hovedveien. - Veien mellom Sør-
kil og Korsnes ble med andre
ord del av hovedveien til Fauske
og videre sørover når veien over
Saltfjellet og Korgfjellet etter-
hvert ble ferdigstilt. - Den het
riksvei 50 og jeg husker ennå
skiltene som sto langs veien.
Idag er det E6, mens strekningen
Bognes - Korsnes er fylkesvei.
Under krigen bygde tyskerne
ferjekai i Bognes og da var det
en periode ferjeforbindelse både
fra Korsnes og Bognes til Skar-
berget inntil krigen var slutt,
etter den tid har Bognes hatt

forbindelsen over Tysfjorden,
opplyser Bredesen ved Museet
på Korsnes.

Egen veikomitè. - Ja, det var en
privat veikomitè som begynte
planleggingen av veiene i områ-
det her og utga et hefte som

ILDSJEL. - Her er bilde fra da veien ble bygd på Korsnes, forteller Tormod Bredesen, lokalhistorieinteressert
ildsjel ved Korsnes Museum.

Før veien kom til Korsnes var sjøveien og båten fremkomstmiddel

Et sentralt sted i Tysfjord:

Thorfinn Johansen tilfeldigvis
fant på loftet i barndomshjem-
met sitt og som vi har fått til
Museet her på Korsnes, forteller
Bredesen videre. - Den viser
oppstarten til veiprosjektet med
etablering av en komitèen i 1904,
hvem som deltok på befaring og
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nitt)

g ferjeleie

Tortenåsen bilrute mellom stedene. Her står
rmod Bredesen. På museet på Korsnes

oppmålinger, bestemmelse av
materialdimensjoner og overslag
over utgiftene bl a til brua over
Leikneselva ( den gang kalkulert
til kr 150,- ) og Bogenelva ( kr
270,- ), opplyser Bredesen ved
Museet.
Veikomitèen arrangerte årlige

fester, veibasarer osv til inntekt
for planlagte veier og fikk god
støtte lokalt og mange møtte på
foreningens møter. Veifondet
gav økonomiske bidrag til flere
veiprosjekt i Storjordområdet og
da stat og kommune etterhvert
overtok ansvaret for veibyggin-
gen av Korsnesveien, ble fon-
dets midler fordelt og restbelø-
pet på kr 2000 gitt til

Sanitetsforeningens Helsehus-
prosjekt i Bogen. Den private
veikomiteen var aktiv til 1961 og
en har trolig foreningen å takke
for ideer, planlegging og økono-
misk støtte til veiprosjekt som
Storjord – Østvika, Botn – Kal-
vik, Korsnes – Tysnes. På agen-
daen sto også vei Kalvik – Selje-
nes, men denne ble ikke bygd.

FERGELEIE PÅ KORSNES bygges og den første ferjetrafikken over
Tysfjorden kunne starte like før krigen. Det ble lagt ned stor innsats og
i 1938 kunne ferjeforbindelsen mellom Korsnes og Skarberget åpnes.

De eldre fotoene er utlånt
fra Korsnes Museum. Kjell

Hveding har hjulpet til med
scanning av bildene.

VEIKART fra 1915 med planlagt
vei fra Korsnes, kartet er på
Korsnes museum

MYE ARBEID og godt arbeid skulle til for å bygge og konstruere ei bru
dengang og flotte byggverk ble det! Her er fra Storjordbrua

FOTO/TEKST: ÅSE HARALDSEN
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MENINGER

Det skal brukes hundrevis av millio-
ner unødvendige kroner langs
nordlandskysten, hvis forslaget til
nytt samferdselskart går igjennom.
Paradoksalt nok skal dette skje ak-
kurat når turistnæringa i Lofoten en-
delig opplever lønnsomhet, også i vin-
tersesongen og kan satse sterkere på
helårsturisme, forøvrig dagens glad-
sak i NRK Nordland. Samme år fin-
ner Nordland Fylke det for godt å
fjerne infrastrukturen inn til Lofoten.
Men tilbake til saken.
Det er mange ting som skurrer når
det gjelder økonomien og Nordland.
Hva skal man egentlig se på, hva kan
medregnes, hvorfor går penge-
strømmen slik den gjør, mye ut og
mindre inn, og hvorfor er det så lite
igjen til Nordland Fylke å forvalte til
samferdsel? Samtidig som det
investeres så mye i nord? Hvorfor
investeres det så mye i nord? Hvor-
for er mange av nordlands-
kommunene så fattige? Må det være
slik? Noen deler samsvarer så inder-
lig dårlig at en kan lure på om det er
kontakt mellom de ulike forvaltnings-
nivåene. Hør bare her:
De siste årene har Kystverket (Sta-
ten) investert mange millioner i ny
hurtigbåtoppmerking og andre far-
ledsforberedende tiltak fra Sandes-
sjøen og nordover til Bodø. Nærmere
bestemt 70 millioner de siste sju åra.
Nå gjenstår nordre Nordland.
Planen er blant annet å bruke 100
millioner på utdyping og
nyoppmerking av Grøttøyleia. Dette
prosjektet skal stå ferdig i 2017, altså
det året hurtigbåten foreslås nedlagt
gjennom Grøttøyleia. Eller, det er
sant; Den
skal jo gå til Skutvik i helgene pluss

Tysfjord kommune disponerer en bra
bygningsmasse, da mest bolighus
hvor det aller meste er ubrukbart kan
ikke leies ut. Dette er i seg sjøl full-
stendig tragedie der politikerne ikke
har avsatt midler til vedlikehold, og
den nu siste bygninga er Margits

Når en leser aviser, hører på radio
eller ser på Tv, så er det mange poli-
tikere, forskere eller andre forståseg-
påere som bruker ordet eldrebølgen i
forbindelse med at antall eldre for-
ventes å øke.  Det fremstilles nær-
mest som en stor katastrofe at antall
eldre vil øke i løpet de nærmeste årene
og en kan nærmest forstille seg et
snøras, jordras eller en tsunami som
vil ramme landet. Resultatet vil bli at
en ikke greier å skaffe dem den pleie
og omsorg som eldre mennesker tren-
ger.
For det første er det negativt å fram-
stille det faktum at det blir flere el-
dre, som en bølge som vil skylle inn
over landet.  De fleste av dagens pen-
sjonister er oppegående mennesker
som er en ressurs for fellesskapet og
det er ingen grunn til å tro at de som
blir pensjonister i løpet av de neste
10 til 20 år vil være noe dårligere.
Tvert om så vil resultatet av de siste
års fokusering på folkehelse g i en
positiv gevinst.
Det andre er at det er bare en liten del
av dagens pensjonister som er pleie-
trengende og den andelen vil på sikt

Skip O’hoi!
at det vurderes
ei sommerrute
mellom Bodø-
Svolvær!
Videre plan-
legges det å
ferdigstille
strekningen fra
Bodø til
Svolvær med
nyoppmerking
i 2017 eller 2018, avhengig av bevilg-
ninger. Dette er beregnet å koste 35 -
40 millioner. Tilsammen utgjør dette
210 millioner kroner, i merkearbeid
og utbedring av leiene bare langs
nordlandskysten opp til Svolvær.
I tillegg planlegges det å ferdigstille
hurtigbåtmerking i Hadselfjord-
bassenget og Øksnesbassenget, med
en total kostnadsramme på 17 mil-
lioner kroner. Her var Jørn Sørvig,
prosjektleder for gruppa som har ut-
arbeidet utkastet til det nye
samferdselskartet for sjø, mer uklar
på hvordan de tenker seg endringene
da han presenterte det nye kartet
4.mars. Annet enn at det også her skal
effektiviseres, økonomisk.
Hva er poenget med fortsatt store,
statlige investeringer i områder der
hurtigbåt og ferge ikke skal gå fra
2017? I såfall er det ei gedigen sløsing
av skattebetalernes penger – penger
som kunne vært brukt på en mye mer
konstruktiv måte for nordlands-
samfunnet. Hvis båtene ikke skal gå.

Hilsen Mette Bolsøy,
innbygger i Steigen kommune,
daglig leder i Aasjordbruket AS

i Skrova

Bygningsmassen til
Tysfjord en skandale

Minne på Drag som skal tømmes
omgående, det er forferdelig. I Kjøps-
vik er det mange boligenheter som er
elendig forfatning og ikke kan benyt-
tes.

Kristian Larsen, Kjøpsvik 

Eldrekatastrofe ventes
prosentvis
reduseres.
I dagens
debatt er
det en tendens
til å sette
likhetstegn
mellom antall
pensjonister
og behovet for
pleie og en kan lure på om det er for å
forsterke denne forventede bølge fø-
lelsen.
At dette vil kreve økonomiske res-
surser tror jeg de fleste av oss for-
står, men det burde de sentrale poli-
tikerne av ulik valør kunne ha sett for
minst 20 år siden, i stedet for å tro at
frislipp vil løse alle utfordringene.
Vi trenger å stå sammen for å skape
en forståelse for at dagens og mor-
gendagens pensjonister er en ressurs
og ikke farlig tsunami og skal vi klare
det må de unge pensjonister slutte
seg til vårt fellesskap.

Ingvald Sørensen,  leder
Pensjonistforbundet Nordland

Sametinget vedtok i 2006 at det skulle
etableres forsknings- og
dokumentasjonsvirksomhet om
grenselostrafikken under 2. verdens-
krig. Oppdraget ble gitt til Árran. Og
året etter ble det nedsatt en prosjekt-
gruppe som skulle ta seg av prosjek-
tet.

Tre hovedmålsettinger. Prosjekt-
gruppa bestod av Marianne Neerland
Solheim fra Barents-instituttet, som
var faglig ansvarlig for prosjektet,
Oddmund Andersen fra Árran var
prosjektleder, og professor Jens-Ivar
Nergård fra Universitetet i Tromsø
var medlem.
   For det første skulle det gjennom-
føres en historiefaglig dokumentasjon
av grenselostrafikken i de samiske
områder generelt – og i Tysfjord spe-
sielt. Videre skulle det gis en kultur-
faglig dokumentasjon av den samiske
grenselostrafikkens plass i norsk
krigs- og etterkrigshistorie. Dessuten
skulle prosjektet foreta en analyse av
de samiske grenselosenes manglende
anerkjennelse etter andre verdenskrig.

Stort undersøkelsesområde. Tys-
fjord fikk en sentral plass i prosjek-
tet, som også skulle undersøke Sør-
fold, Hamarøy samt Ballangen og
Narvik, Gratangen og Lavangen - og
Jokkmokk og Gällivare i Sverige.
  Et omfattende dokumentasjons-
materiale ble hentet fra Riksarkivet i
Stockholm, fra Landsarkivet i
Härnösand, fra Bundesarchiv i
Freiburg og Berlin, fra Riksarkivet i
Oslo, fra Statsarkivet, fra Arkiv i
Nordland og fra Privatarkiv ved Nor-
ges Hjemmefrontmuseum.

Intervjuer. De fleste som var gren-
selos under krigen er gått bort. Men
de få gjenlevende grenselosene ble
intevjuet. I noen tilfeller intervjuet
man folk som var født under og etter
krigen og hadde hørt historiene i sam-
og ettertid.
   I boka som er utgitt som et resultat
av prosjektet, var det i alt 44 infor-
manter. Den største gruppen på 16
personer er fra Tysfjord, men også
informanter fra Fauske, Sørfold, Ha-
marøy, Ballangen, Narvik, Gratangen
og Lavangen er med. Fra svensk side

Grenselos i
grenseland

    Onsdag 30. mars
holdt Dr. art. Odd-
mund Andersen fra
Árran et foredrag på
Steigen folke-
bibliotek i Leines-
fjord om samisk og
norsk losvirksomhet
i Nord-Salten fra
1940-1945. Nærmere
30 interesserte var
til stede.

BJØRN ERIK STEMLAND

Interessant foredrag. Rundt 30 tilhørere fulgte interessert med i det
omtrent timeslange foredraget.

Dr. art. Oddmund Andersen fra Árran (med ansiktet mot publikum)
blir her introdusert av Eva-Ditte Donat fra Nordlandsmuseet. Hun
viser fram boka som ble resultat av grenselosprosjektet:
GRENSELØS I GRENSELAND Samisk og norsk losvirksomhet i
nordre Nordland og Sør-Troms 1940-1945.

ble det intervjuet 10 personer.

Tyske geværlag langs grensen. I
begynnelsen av krigen trodde ikke
tyskerne det ville bli noen trafikk over
grensen, men da det i 1942-43 ble
dokumentert en viss trafikk, særlig
gjennom Hellemobotn, etablerte tys-
kerne flere geværlag der for å stoppe
denne aktiviteten.
   Lokalsamfunnet i Tysfjord regis-
trerte grensepasseringer allerede i
1942, og sogneprest Kolbjørn Varm-
ann tok initiativ til å opprette en hjel-
petjeneste som skulle sørge for trans-
port inn fjordene, skaffe utstyr og
overnatting for flyktningene - og en-
delig losing over grensen, som oftest
besørget av samer som var godt kjent
i de store områdene.

Økning i flyktningetrafikken. Fra
1942 ble det en markert økning i tra-
fikken over grensen til Sverige. I alt
var det rundt 50 000 personer som
flyktet denne veien under krigen. Fra
Tysfjord flyktet 3 000, i perioden fra
1942 - med en sterk økning fra 1944
til krigen var slutt.
   Som fluktårsaker nevnte Oddmund
Andersen at det etterhvert ble mat-
mangel. En del norske offiserer var
ettersøkt av tyskerne - også de som
jobbet i motstandsbevegelsen, og
flyktet for å komme unna. Mange ville
unngå tyskerarbeid/arbeidstjeneste,
noen fulgte etter familien, og distrikts-
lege Hans Sandberg i Tysfjord mente

at noen flyktet på søken etter et
bedre liv.

Hvem flyktet? Det var en broket
forsamling av folk som flyktet.
Noen var fra regionen, noen kom
fra andre regioner, og mange var
utenlandske. Andersen nevnte en-
gelskmenn, tyskere, polakker, rus-
sere, finlendere, hollendere, belgi-
ere og franskmenn. Mange av disse
var knyttet til Organisation Todt,
en halvmilitær organisasjon som
samarbeidet med den tyske hæren
om ulike byggeprosjekt i Norge.
   Noen av dem var dårlig utstyrt.
Avstandene på svensk side før
man kom til folk var enorme, og
vinterstid kunne det være svært
kaldt og masse snø. Resultatet ble
at noen døde underveis.

Liten ære levnet losene etter
krigen. Til tross for at grenselos-
ene gjorde en formidabel innsats
for å hjelpe flyktninger under kri-
gen, ble de levnet liten ære etter
krigen, og mistenkt for landssvik.
De ble beskylt for å ha lost for
kort, at de tok betaling, at de plyn-
dret de utlagte depotene, at de ar-
beidet for tyskerne, og at noen av
flyktningene døde etter at de hadde
passert grensen. Saken mot
grenselosene ble imidlertid henlagt
i 1948.
   Fra lokalt hold kom det krav om
at grenselosene skulle hedres for
sitt arbeid under 2. verdenskrig,
og dette ble senere støttet av Sa-
metinget.

Kongelig unnskyldning. Under
sin tale til det 5. nyvalgte Same-
tinget i 2005 kom Hans majestet
Kong Harald inn på grenselosene
da han sa følgende:
   - 60 år etter avslutningen av an-
nen verdenskrig er det fremdeles
mennesker som er merket etter
det de selv, eller deres familiemed-
lemmer, opplevde under krigsår-
ene. Grenselosene i Tysfjord risi-
kerte liv og helse for å hjelpe an-
dre til et fritt liv i Sverige. Vi må i
dag beklage at de, og deres etter-
latte, ikke har fått den anerkjen-
nelse de fortjener.
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Sparebank 1 Nord-Norge legger ned
en del filialer der også banken i Hama-
røy forsvinner sier Kristian Larsen på
telefon fra Kjøpsvik.
Det er alltid kjedelig for en del perso-
ner vil jo alltid ha en viss lokal til-
knytting til sin lokalbank, og i dette
tilfellet har jeg hørt at også folk i om-

Representanter for politikere og ad-
ministrasjon i Saltenkommunene +
Røst og Rødøy har forhandlet fram
intensjonsavtaler om
kommunesammenslåinger. Avtalene
har blitt presentert uten noen synlig
entusiasme fra de fleste forhandler-
nes side, og forhåpentligvis har de
blitt mottatt med enda mindre entu-
siasme av kommunenes innbyggere.
Bakgrunnen for denne tids- og
kostnadskrevende prosessen er poli-
tisk press og økonomiske trusler fra
kommunalminister Jan Tore Sanner
og hans håndgangne byråkrater, som
reiser rundt i kommunene og propa-
ganderer gigantkommunenes velsig-
nelser.
I mars var kommunal- og beredskaps-
direktør Silja Ildgruben fra Fylkes-
mannen i Nordland til stede på kom-
munestyremøte i Hamarøy, der hun
kunne fortelle at ett av målene med
reformen er å gi gode og likeverdige
tjenester til alle. Som det ofte har blitt
gjentatt, viser alle levekårs-
undersøkelser at innbyggerne i små
kommuner jevnt over er mer fornøyd
med tjenestetilbudene enn innbyg-
gerne i store kommuner, så målet er
kanskje at alle skal bli like misfor-
nøyde? Nevnte direktør hadde også
nerver til å trekke fram styrket lokal-
demokrati som et argument for
sammenslåinger! Hundrevis av lokal-
politikere i landet blir overflødige hvis
resultatet av den planlagte reformen
blir slik Sanner og co ønsker, og dette
skal altså styrke lokaldemokratiet?
Man må nesten til fiksjonens verden
med George Orwells «nytale» i ro-
manen «1984» for å finne liknende
eksempler på misbruk av språket til
å forvrenge virkeligheten. Hvis noen
lokalpolitikere fra Steigen eller Ha-
marøy skulle ha mulighet til å delta
på kommunestyremøter i Bodø eller
på Fauske, hvor mye ville i så fall
deres stemmer telle?
En kommune har tradisjonelt vært den
minste administrative enheten i et
land. Den skal være et område som
innbyggerne har en historisk og følel-
sesmessig tilknytning til, og der vi
har rimelig oversikt over geografi og
befolkning. Hvis for eksempel gigant-
konstruksjonen Ytre Salten blir en
realitet, vil den få en avstand på over
200 km fra Lundøya i nord til Rødøy
i sør, og omtrent det samme fra Røst
ute i havet til svenskegrensa. Det blir
Norges nest største kommune i areal
og den desidert mest usammenheng-
ende kommunikasjonsmessig. Hvis
den nye veitraséen gjennom Sørfold
blir en realitet, vil kjøretida fra nord-
lige Steigen til kommunesenteret
Bodø kanskje bli redusert til 2 timer,
like lang tid som det tar å kjøre tvers
gjennom Belgia! Og mesteparten av
veistrekninga vil gå gjennom nabo-
kommunen Indre Salten. «Naturlig

Tysfjord kommune skal etter planen
snart få på plass  veinavn på vest-
sida, bl.a. på Drag.
I den forbindelse ønsker jeg at Olivia
Ugland skal få en vei oppkalt etter
seg, enten på Drag eller på Hellands-
berg.
I dag kjenner kanskje ikke  mange til
Olivia Ugland. I Årbok for Tysfjord
årgang 5 - 1987, side 62, skriver
Borgfrid Jacobsen en interessant ar-
tikkel om Olivia Uglands innsats
 gjennom 28 år i Tysfjord, med ut-
gangspunkt på Hellandsberg, hvor
hun fikk i gang eget tuberkulosehjem,
i ei vanskelig tid med fattigdom og

Senterpartiets lokallag fra Hamarøy,
Tysfjord, Steigen og Sørfold møttes i
Kobbelv 2.april 2016, og vil uttrykke
felles bekymring for de utfordringene
vår region står ovenfor.

Samferdsel. Vi er glade for satsin-
gen på ny E6 gjennom Sørfold. Men
- påpeker nødvendigheten av at tun-
nel gjennom Ulvsvågskaret må tas inn
igjen i Nasjonal Transportplan
(NTP).
Vi er gjort oppmerksom på at
Kobbskartunellen planlegges stengt
når ny E6 er etablert gjennom Sør-
fold. Dette er en utfordring for sik-
kerhet og beredskap, og for kommu-
nikasjonene til og fra nordre del av
Sørfold, noe som også berører region-
ens tilgang til Kobbvatn og Gjerda-
len. Internt gir dette en splitting av
nabogrender i nordre Sørfold.
Forslaget på nytt hurtigbåt- og
fergekart for Nordland betyr en
rasering av Nordlandskysten. Hur-
tigbåten NEX II Svolvær-Bodø er for
mange av oss langs kysten et mye
mer effektivt kommunikasjonsmid-
del, enn transport via vei.
For å opprettholde bosetting og næ-

Uttalelse fra Senterpartiet,
region Salten Nord

ringsliv i Nordland og distriktene ge-
nerelt er det helt avgjørende å ha sjø-
veis kommunikasjon både sørover og
nordover.
Ny næringsetablering krever
forutsigbarhet. Usikkerheten knyt-
tet til drift av fergesambandet Skut-
vik-Svolvær gjennom flere år har vist
hvor vanskelig det er for reiselivsnæ-
ringen å planlegge sine aktiviteter og
ytterligere investeringer. Havbruk og
reiseliv er nasjonale satsingsområder,
og disse næringene kan ikke
sentraliseres. Vi er med andre ord
avhengig av å opprettholde levende
kystsamfunn som kan videreutvikles.
Dette krever hensiktsmessig infra-
struktur.

Reduksjon i postens tilbud
Næringslivsaktører i regionen opple-
ver store utfordringer knyttet til le-
vering av pakker. Eksempel: En pakke
som skal til Mørsvikbotn blir liggende
på Fauske, fordi landpostbudene kun
bringer hentelappen ut til postkas-
sen, og ikke pakken. Hjemlevering kan
bestilles etter at hentelapp er kom-
met, noe som innebærer to virkedagers
forsinkelse. Alternativet er å hente

Farvel til lokaldemokratiet?
bo- og arbeids-
område»?
Slike «kommuner»
 vil trenge et nytt
administrativt nivå
under seg hvis det
fortsatt skal være
aktivitet i ut-
kantene. Mer og
dyrere byråkrati
er uunngåelige
resultater, noe erfaringene fra
kommunereformen i Danmark tyde-
lig viser. Hvor mye blir det da igjen til
skoler og sjukehjem i utkantene når
prioriteringene skal foretas av politi-
kere som må ta fram Nordlandskartet
for å finne ut hvor disse institusjo-
nene ligger? Det vil føre til misfor-
nøyde innbyggere, evinnelige
lokaliseringskrangler og sentralisering
av befolkninga; eller tror noen at et
mirakel skal gi stikk motsatt resultat
her enn i Danmark?
Heldigvis skal vi jo få lov til å si vår
mening i rådgivende folkeavstemnin-
ger, men det pågår en fordekt kam-
panje for å undergrave resultatene av
disse. På én og samme dag (4/4) sto
først en professor ved Nor-Univer-
sitet fram på lokalnyhetene i P1 og
fortalte hvor lite forutsetninger van-
lige mennesker hadde for å mene noe
om disse kompliserte spørsmålene,
og hvor feige politikerne var som ikke
bare bestemte alt over hodene våre. I
Kveldsnytt på NRK1 ble resultatene
fra folkeavstemninger i Sogn- og Fjor-
dane kommentert. På tross av jevnt
over klare nei-resultater ble det foku-
sert på hvor vanskelig det var å tolke
disse. Leder av kommunalkomiteen
på Stortinget, Helge André Njåstad,
sto fram med nøyaktig samme bud-
skap som nevnte professor i Bodø.
Njåstad tilhører for øvrig Frp, som
har programfestet at folkeavstemnin-
ger skal være bindende, men altså ikke
i akkurat denne saka. Og jaggu duk-
ket ikke Steigens egen ordfører Asle
Schrøder også opp og ikke visste helt
om han skulle følge sitt Senterparti-
hjerte eller kapitulere for alt dette
kompliserte. Men det er ikke kom-
plisert! Spørsmålet er om vi fortsatt
skal ha mulighet til å bo i hele landet
med et variert næringsliv og livskraf-
tig lokaldemokrati, eller om vi skal
bli tvunget til å klumpe oss sammen i
stadig større byer. Det er velgerne
som har gitt politikerne sitt mandat,
og politikerne bør lytte til deres råd.
Gå mann og kvinne av huse på valg-
dagen og sørg for at valgdeltakelsen
blir så stor og resultatet så klart at
det ikke kan mistolkes. Og til de 16-
og 17-åringene som får lov til å
stemme: Bruk stemmeretten! Det er
deres framtid det gjelder.

Tormod Stensland,
Rødt Steigen

Veinavn på Drag
sykdom for mange. Hennes pioner-
arbeid innen helsearbeidet her i kom-
munen er lite påaktet i ettertid, slik
jeg ser det. Å gi henne et veinavn vil i
det minste vise henne  en heder hun
fortjener for sin store, uselviske og
oppofrende innsats  i Tysfjord innen
viktig helsearbeid fram til 1938. I
Kjøpsvik finner vi Varmanns vei og
Kokaas vei. La oss nå få Olivia Ugland
vei på Drag eller Helland! Noen kil-
der om Olivia Ugland: Bjørg Evjen:
Tysfjord kommune 1869-1950, samt
nevnte årbok. 

Hilsen Ulf Smines

Banken forsvinner

selv, noe som betyr å kjøre 16 mil.
Dette mener vi er urimelig. Privat-
personer rammes på samme måte.
Særlig ser vi utfordringen for de som
trenger medisinpakker fra apotek. Her
må man passe på å be om å få dette
sendt som brevpost ellers blir det også
liggende.
Kutt i postombæringen innebærer
også at legekontorene i distriktene
ikke lengre kan ta blodprøver på fre-
dager. Dette medfører et forringet til-
bud til pasienter i distriktene.

Senterpartiet vil ha levende lokal-
samfunn og gode nærmiljø. Dette for-
utsetter en infrastruktur som dekker
våre behov.

Kobbelv 2. april 2016
Hamarøy Senterparti
Bente Melby Ness
Tysfjord Senterparti

Bjørnar Grunni
Steigen Senterparti

Øystein Laxaa
Sørfold Senterparti

Gisle Hansen

rådet Drag - Storjord benyttet ban-
ken på Hamarøy.
I området Drag er det ingen banktje-
nester etter at Sparebanken Narvik
tok bort den minibanken som tidli-
gere var der og det er bre å beklage.

Kristian Larsen, Kjøpsvik

Utdanningsforbundet Hamarøy v/
Ingrid Engan har sendt en
høringsuttalelse til Hamarøy kom-
mune i forbindelse med nedleggelse
eller opprettholdelse av skoledelen
ved Ulvsvåg Oppvekstsenter. De
to forslagene som kommunen pre-
senterer er nedleggelse eller ny
kretsinndeling. Da det ikke er ar-
beidstakere igjen i skoledelen av
Ulvsvåg Oppvekstsenter per i dag
er det uaktuelt å belyse arbeidsta-
kernes rettigheter, som er
Utdanningsforbundets primære

Utdanningsforbundet om
Ulvsvåg Oppvekstsenter

interesse. Høringsuttalelsen peker
derimot på en mulig fremtidig arbeids-
situasjon for ansatte dersom skole-
delen opprettholdes.
Dersom elevtallsutviklingen holder
stand vil det i 2021 være 11 elever
(1.- 3. klasse) og 14 elever ( 1. -
4.klasse). Med 11 elever vil antallet
lærerstillinger bli så vidt lavt at det er
svært sårbart ved fravær, dette vil bli
noe mindre sårbart med 14 elever og
4 klasser og dermed flere ansatte.
Utdanningsforbundet konkluderer i
sin høringsuttalelse med å anbefale at

dersom Ulvsvåg skole skal reåpnes
bør dette være for 1. Dersom elev-
tallsutviklingen holder stand vil det
i 2021 være 11 elever (1.- 3. klasse)
og 14 elever ( 1. - 4.klasse). Med
11 elever vil antallet lærerstillinger
bli så vidt lavt at det er svært sår-
bart ved fravær, dette vil bli noe
mindre sårbart med 14 elever og 4
klasser og dermed flere ansatte.
Utdanningsforbundet konkluderer
i sin høringsuttalelse med å anbe-
fale at dersom Ulvsvåg skole skal
reåpnes bør dette være for 1.
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Bietsisjsuoloj guovddelin vuojnnu Lofotvárijn duogátjin.   Bekkenesholmen sees i midten av bildet med Lofotveggen i bakgrunnen

Tæksta: Åse Haraldsen

Jårggålibme: Giella AS

Guollár Rudolf Jakobsen la moaddi gátten læhkám Bietsisjsuollun  Fisker Rudolf Jakobsen har ofte vært i land på Bekkenesholmen

Vuona vuostasj luonndoreserváhtta
Bietsisjsuoloj

    Divtasvuona davvegietjen, Skárffabávtes nuorttaallelin
ja Hierenjárgas lullelin la suollusj. Viehka sierralágásj
suollu – Bietsisjsuoloj – danen gå la Vuona vuostasj
luonndoreserváhttá! Sivvan suodjalibmáj la bietsisj.

Torbjørn Storjorda girjen jages 1998:
Tysfjord Divtasvuodna – Samiske og
norske stedsnavn tjielggiduvvá
Dárogielnamma «Bekkenesholmen»
boahtá sáme bágos biehtje. Sihke
biehtje ja biehtse Divtasvuonan
javladuvvá, valla huoman la biehtse
dábálamos. Oabme tjállagijn 1750-jagijs
tjáleduvvá suoloj namma návti,
«Bekiesholm».

- Bietsisjsuoloj la  jasska ja unna
reserváhtasj 438 dekarij ja gå
suodjaluváj jagen 1928 de la danen gå
suolon la merrabietsisj mij sjaddá
tjuottjes birrasin ja tjierreednamin.
Árvvedahtte merrabiehtse la viehka
vuoras, valla ep la tjoaggám åtsålvisájt
váj diehtet lijma jur man vuoras. Gå lip
Divtasvuonan de galla goarristip
reserváhta milta gånnå ij la dåssju
merrabiehtse mij la suodjaluvvam, valla
divna sjatto aj. Besa muorjjit, valla ij la
loahpe tjoagget sjattojt reserváhtas.
Ielle li aj suodjaluvvam, javllá Stáhta
luonndooahtse (SNO) Geir Håkon Ol-
sen, Nordlánda åssudagás Bådådjon ja
duoddis Nordlándan merrabiehtse
gávnnu aj ietjá sajijn, duola dagu
Teksmonan Meløya suohkanin.

Ulmme Bietsisjsuollu suodjalimes la
bisodit suolggis, unnesjattuk ja bådos
merrabietsev aktan divna luondulasj
sjattoj ja iellij ja divna luondulasj
ekologalasj prosessaj. Guovlo
sierralágásjvuohta le gå ij la vuojga
vájkkuduvvam ja danna l aj bådos

merrabietse vuovdde, javladuvvá
ráfájduhttemmærrádusán.

- Mån lav moaddi gátten læhkám
Bietsisjsuollun, subtsas guollár Rudolf
Jakobsen Hierenjárgas. – Danna l nav
jasska! Álu lav muorjjimin ja
káfastallamin Sandvikán mij la nav
loajtos. Dåssju unna vantsatjijn dåk
besa, valla guollimvantsajn de sildáv

buodov dåk, dajnas gå danna l suoloj
davvelin la dille hiebalgis sildáv lássitjit.
Akti ájgenis ulmutja suollun årrun,
danna li bátsidisá muvras ja gættátjis
suoloj nuppe bielen, subtsas Jakobsen.

Bietsisjsuoloj åvddåla gåhtjoduváj
álmmukmiehttsen, valla dálla l
luonndoreserváhtta ja Stáhtta l
åmastiddje ja gullu Stáhta
luonndooahtse bájkálasj kontåvrråj
Bådådjon. Duodden merrabæhtsátjij la
suollun aj ligge, ja rosenrot ja iellijs
nammaduvvá hávsagusj, guolleskávlle
ja tjievres.

- Bietsisjsuoloj la stáhta æjggo ja gå lip
Divtasvuonan de goarristip
luonndoreserváhta milta gånnå ij dåssju
merrabietsisj la ráfájduhttedum, valla
divna sjatto, diedet Geir Håkon Olsen
Stáhta luonndooahtses, Bådådjo
åsudagás. - Bekkenesholmen eies av
Staten og når vi er i Tysfjord ser vi innom
naturreservatet hvor ikke bare kystfurua
er fredet, men all vegetasjon, opplyser
Geir Håkon Olsen i Statens Naturoppsyn,
avd Bodø.
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BEKKENES-
HOLMEN

     Like ved innløpet til
Tysfjorden, nordvest for
Skarberget og øst for
Korsnes er det en liten
holme. Det spesielle med
denne – Bekkenesholmen,
er at den er Norges første
naturreservat!  Årsak til
vernestatus er kystfurua.

I Torbjørn Storjords bok fra 1998: Tys-
fjord Divtasvuodna – Samiske og norske
stedsnavn står det at stedsnavnet
Bekkenesholmen trolig kommer av det
samiske ordet biethje som betyr furu. Både
biehtje og biehtse blir brukt i Tysfjord om
furua, men mest brukt er biethtse. I gamle
dokumenter fra 1750-tallet skrives navnet
på holmen som «Bekiesholm».

- Bekkenesholmen er et stille og lite reser-
vat på 438 dekar og da den ble vernet i
1928 var det pga sine forekomster av den
kortvokste kystfurua som vokser i tøft
miljø med skrint jordsmonn. Vi antar at
kystfurua der er rimelig gammel, men vi
har ikke gjort prøver slik at vi kan si ek-
sakt alder. Når vi er i Tysfjord, ser vi
innom reservatet hvor ikke bare kystfurua
men all vegetasjon er fredet mot skade og
ødeleggelse. Det er tillatt å plukke bær,
men forbudt å ta planter fra reservatet.
Fugle- og dyrelivet er også fredet, opply-
ser Geir Håkon Olsen i Statens Natur-
oppsyn (SNO), Nordland avdeling Bodø

og tilføyer at i Nordland fins kystfuru i
flere reservat, blant annet på Teksmona i
Meløy kommune.

Formålet med fredning av Bekkenes-
holmen er å bevare en fattig, kortvokst og
glissen kystfuruforekomst med alt natur-
lig plante- og dyreliv og med alle de na-
turlige økologiske prosessene. Av spesi-
elle kvaliteter kan nevnes at området er
lite påvirket og representerer en typisk
utforming av fattig kystfuruskog, heter
det i fredningsvedtaket.

- Ja, jeg har vært på land på Bekkenes-
holmen mange ganger, forteller fisker Ru-
dolf Jakobsen fra Korsnes. - Det er så
stille der! Jeg pleier å se etter bær og ta en
kopp kaffe i Sandvika hvor det er så fint.
Det er kun med småbåt en kommer seg
dit, med fiskebåten pleier jeg å ha silde-
steng der, dvs at jeg setter silda i lås like
utenfor holmen hvor det er fine forhold
for det. Det har bodd folk på øya for lenge
siden, mener en kan se rester etter både
en mur og jordslette på baksiden av hol-
men, forteller Jakobsen.

Bekkenesholmen ble tidligere kalt nasjo-
nalpark, men har nå status som naturre-
servat, eies av staten og ligger under Sta-
tens Naturoppsyn sitt lokalkontor i Bodø.
I tillegg til kystfuru finner en på Bekkenes-
holmen planter som rosenrot og røsslyng/
kystlyng og av dyre- og fugleliv nevnes
havørn, fiskemåke og oter.

Tekst:
ÅSE HARALDSEN

Norges første naturreservat

For navnene kan fort glemmes når bru-
ken av et område endres. De gamle som
en gang brukte utmarka aktivt er borte
og nyere generasjoner og tilflyttere kjen-
ner ikke til de lokale navnene og hvor-
for de heter som de gjør.
Gjennom prosjektet «Stadnamn-pro-
sjektet» i regi av Arkiv i Nordland blir
nå disse stedsnavnene skrevet ned og
beskrevet. Nå ønsker Hamarøy Historie-
lag innspill på stedsnavn i kommunen.
– Arkivar ved Nordland fylkeskom-
mune, Inge Strand kommer til Hamarøy
for å snakke om dette prosjektet i slut-
ten av april og vi ønsker gjerne innspill
både i forkant og i møtet, sier leder i
historielaget Idar Sørensen.
Han var selv med på den spede begyn-
nelsen på 80-tallet og trodde at hele
prosjektet var dødd ut, inntil man for ei
tid siden tok det opp igjen.
– Jeg ble veldig overrasket, men glad,
for det er gjort et kjempearbeid, mener
han.
Han henviser til nettsida hvor man fin-
ner alle disse lokale stedsnavnene og
ber folk om å gå inn og lese fra sitt
område, og eventuelt gi beskjed om det
er feil eller mangler ved det som alle-
rede er registrert eller legge til navn
som ikke allerede er registrert.
– Strand vil ta for seg både det gamle
og det nye prosjektet, og snakke om
hvordan man samler navn og hvordan
de registreres inn i systemet, forteller
Sørensen.

Leder i Hamarøy Historielag, Idar Sørensen ber folk om å gå inn på nettsiden og se
stedsnavnene i Hamarøy, og eventuelt justere opplysninger eller komme med nye. Og så
håper han at folk møter opp når historielaget får besøk av Inge Strand fra
fylkeskommunen i slutten av måneden.

Hamarøy inn på
stedsnavnprosjekt
     Det startet for rundt
30 år siden, det som Ha-
marøy historielag i dag
er en del av. Nemlig å
samle inn lokale steds-
navn i kommunen og få
det skrevet ned.

Inge Strand er sekretær for redaksjons-
komiteen og Nordland fylkeskommunes
koordinator for prosjektet og historiker
og har arbeidet hovedsakelig med økono-
misk historie og lokalhistorie.
Det er samlet nærmere 200 000 stedsnavn
på store og små lokaliteter fra alle kom-
muner i fylket, fra åkerkapper til fjellvid-
der. I tillegg til stedsnavnene er det sam-
let informasjon om hvert enkelt navn, for
eksempel om opphav, og om natur- og
kulturkategorier. Digitalt kartverk og
internett har de senere år åpnet nye mu-
ligheter for å gjøre materialet tilgjengelig
for allmenheten. For å kunne utnytte disse
mulighetene har det vært nødvendig å
posisjonsbestemme (kartfeste) stedsnav-
nene.
Kartfestingen har vært en svært omfat-
tende og ressurskrevende oppgave. er
blitt en del av Nordlandsatlas, som er et
samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-
land og Nordland fylkeskommune.
Resultatet er tilgjengelig på http://
nordlandsatlas.no/flexviewers/Stadnamn/
.
– Ved å zoome inn til målestokk 1:20 000,
kommer de innsamlede navnene frem. Ved
å klikke på punktet kommer tilleggsinfor-
masjonen frem, forklarer Sørensen, som
gjerne tar imot hendvendelser fra folk og
som håper mange kommer på møtet i slut-
ten av april.
– Det blir på Oppeid og blir annonsert i
lokalavisa så snart vi har datoen, forteller
han.

Bakgrunn
«Stadnamnprosjektet»
• «Stadnamnprosjektet» har
samlet inn nærmere 200 000
stedsnavn fra Nordland
• Inngår som en del av
Nordlands-atlas. 
• Ble opprettet i 1988, først
knyttet til Kulturavdelingen og fra
1995 som en del av Arkiv i
Nordland

KITTY SKAPALEN
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     I lyse og trivelige
lokaler med flott ut-
sikt over Kjøpsvik
havn kan man nå
nyte en kopp kaffe
og ta en prat med
andre.

Her har Håvard Jacobsen, daglig
leder i Kjøpsvik Eiendom AS,
åpnet Kjøpsvik havn servicesta-
sjon vegg i vegg med butikken i
havneområdet.

I tillegg til et stort rom med
kaffemaskin med kortterminal
inneholder servicestasjonen toa-
lett, dusj, vaskemaskin og tørket-
rommel.

Så her er det flere gode servi-
cetilbud for både reisende og an-
dre som ferdes i havneområdet.
Servicestasjonen er åpen for alle
og er kommet i stand som et sam-
arbeid mellom Jacobsen og Tys-
fjord kommune.

Håvard Jacobsen forteller at
han i tillegg til oppussing av lo-
kalene og innkjøp av utstyr, skal
gjøre en del arbeider utendørs.
Til sammen blir dette en investe-
ring på ca. 300 000 kroner som
både gjør området mer attraktivt
og forhåpentligvis blir til glede
for både fastboende og reisende.

Servicestasjon i Kjøpsvik havn

Tekst/foto: Ingar N. Skogvold
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Salg - Service - Bilutleie
Autorisert bilverksted

NORD SALTEN AUTO
8276 ULVSVÅG

Tlf. 757 71650  • Mob. 481 35510

BOLIGSERVICE AS
Oppeid, 8294 Hamarøy
BYGGMESTER
ØISTEIN STEFFENSEN
NYBYGG • GRUNNARBEID • RESTAURERING
TLF. 75 77 04 03 Mob. 97 69 43 48

Fagkunnskap gir trygghet

MB Regnskap
Skutvik AS

NARF
Autorisert regnskapsfører

8290 SKUTVIK

Tlf. 75 77 11 33 • Fax 75 77 13 52

8260 INNHAVET   TLF. 75 77 05 81

Org.nr. NO 984 579 934 MVA

Online
tipping

TLF. 993 70201  •  FAX 757 70264
PRESTEID   -   8294 HAMARØY

SHELL
hele veien

STOKLAND

Stoklands Bilruter

BOLIGSERVICE AS
OPPEID, 8294 HAMARØY
TLF. 75 77 04 03  Fax  75 77 04 24

NYBYGG - TILBYGG
RESTAURERING - BUTIKK

Straumsnes
8260 Innhavet
Tlf. 75 77 14 00
Faks 75 77 14 01
Mob. 995 37 099
frode@enganbygg.no

Størst og best utvalg
Byggevarer - Fargehandel - Trelast
Leca - Jernvarer - Fiskeredskaper

REGNSKAP – LØNN – FAKTURERING
KONTORTJENESTER – RÅDGIVNING

Autorisert Regnskapsbyrå

AVD. INNHAVET
Tlf. 75 77 60 70    Fax 75 77 60 71

Avd. Narvik og Kjeldebotn
Tlf. 76 92 70 00

Epost: alfa@amesto.no

Ulvsvåg Maskin
& Transport AS
v/Per Vidar Steffensen

Gravemaskin – Hjullaster – Kranbil
Krokløftebil m/containerutleie

8276 Ulvsvåg – Tlf. 907 68 968

Landbruksarbeid – Graving – Gårdsag
Grøfting/drenering – Brøyting/strøing

Forefallende arbeid

NORDKIL GÅRD  –  TLF. 915 21 102

Nybygg, tilbygg og rehabilitering
MUR OG BETONG

Byggmester Bjørn Dypvik
 telefon 907 39 191

snekkern.as

Info / bestilling tlf. 75 77 15 73
E-post: post@gjestgiveriet.net

www.gjestgiveriet.net

Ta med en venn – og kom innom!

Torkjell Nilsen

BoligTakst & BoligTest

torkjell@boligtaksering.no
www.boligtaksering.no

Mob. 970 24 538

Takstøkonom

SENTRUMSGÅRDEN
MOTELL

Oppeid, 8294 Hamarøy. Tlf. 46 96 10 09

Booking:
www.blankbygda-overnatting.no

TRIVELIG MOTELL
MED HØY STANDARD

HILLING
SERVICESENTER
8260 Innhavet - Tlf. 976 48 353

HELE
VEIEN

Transport
Matjord
Singel/grus

• Tomter
• Veier

• Jordbruks-
arbeid

8261 Innhavet - Tlf. 75772563 - Mob. 95746857

•
•
•

LAGER av matjord og kalk både
på Oppeid og i Sagfjord-området

Hamarøy Vekst AS
OPPEID, 8294 HAMARØY

Tlf. 909 25 505 / 404 33 148
Hjemmeside:

www.hamaroyvekst.no

Vedsalg  •  Bokutsalg  •  Fairtrade
Vi utfører ulike serviceoppdrag

Din frisør
TLF.: 75 77 16 65

OPPEID, 8294 HAMARØY

ÅPNINGSTIDER:
Man. og tirs. 09-16
Ons. og tors. 09-17
Fredager 09-14
Lørdager Stengt

8289 ENGELØYA  •  TLF. 75 77 65 00
Mobil Ståle Pettersen 950 55 707

HAMARØY  •  TLF. 75 77 65 00
Kjell Lie 482 21 195
Knut Kalvik 957 73 392

Haneseth Nord-Salten AS

75 53 50 75
E-post: stt@haneseth.no

STEIGEN • TYSFJORD
HAMARØY

www.haneseth.no

Selskapet bygger
BOLIGER OG

NÆRINGSBYGG
Vi tilbyr prosjekt-
utvikling – fra idé
til ferdigstillelse.

E-post: bernt@bbi.no
www.bbi.no

Tlf. 480 29 423
E-post: smarthytter@gmail.com

www.limtrehytter.com

SNEKKERTJENESTER:
Nybygg (hus, hytter, garasjer og naust)

Tilbygg • Renovering • Takarbeid
Mur og betong • Flislegging m.m.

Bruk det lokale næringsliv i Hamarøy

Servicehall
Moderne bilvaskemaskin

Tilhengerutleie
AVIS bilutleie

Telefon 907 23 395
E-post: planb371@gmail.com

MALERMESTER
RØDSTEN AS

Maling, tapetsering, gulvlegging.
Mester med over 30 års erfaring.

Ta kontakt for et kostnadsfritt prisoverslag!

8294 HAMARØY

• Verditaksering • Skadetaksering
• Boligsalgsrapporter

Tlf. 482 30 850

• Rammeverksted

Euronics Skutvik
www.facebook.com/haakon.apold.as

Tlf: 75 76 58 00  E-post: post@apold.as

Å

Salg av hvitevarer, brunevarer,
mobiltelefoni og datautstyr

Takrenner • Takhatter • Taksikring
Pipebeslag • Bygningsbeslag
Tømrer / Snekkerarbeid

Ness – 8290 Skutvik
Tlf.: 474 84 115

E-post: firmapost@nordsaltenblikk.no

Telefon 403 98 855
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REGNSKAP
&

KONTORSERVICE
HELNESSUND  -  8285 LEINES

TLF. 75 77 86 90  •  FAX 75 77 87 20

N•A•R•F  AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

Totalregnskap innen bedrifter/fiskeri

8288 BOGØY • TLF. 75 77 60 90

JORD * SKOG
 HAGE * FRITID

Ålstadøya
FÔRSENTRAL

v/FALCH AALSTAD - TLF. 75 77 75 60

For levering av:
* KRAFTFÔR

* TILSKUDDSFÔR
* GJØDSEL m.m.

STEIGEN
OLJESERVICE AS

Bensin - diesel - fyrolje - smørolje
   - Transport Bodø-Steigen
   - Flyttetransport
   - Serviceverksted
   - Dekk - dekkservice

SHELL
hele veien

LEINES - Tlf. 75 77 86 70 / 415 22 597

LERO DATA da
8283 LEINESFJORD

Stasjonære PC-er  –  Bærbare
Virusfjerning / opprydding

Nettverk

Tel. 411 01 347
lero@lero.no

BESTILL ELEKTRIKER
OG TELEMONTØR
direkte på våre nettsider
www.haneseth.nowww.haneseth.nowww.haneseth.nowww.haneseth.nowww.haneseth.no
eller på tlf. 75 53 50 75

8289 ENGELØYA  •  TLF. 75 77 65 00
Mobil Ståle Pettersen 950 55 707

Nordsalten VVS

HAMARØY  •  TLF. 75 77 65 00
Mobil (Kjell Lie) 482 21 195

Mobil (Knut Kalvik) 957 73 392

SENTRAL
GODKJENNING

Steig Transport utfører alle oppdrag
innenfor transport av masse og grus,

høvling og brøyting.

8283 Leinesfjord
Tlf. 480 54 853 /
976 63 886

Salg av grus, singel, pukk,
skoten stein og matjord
Vi graver veier, drenerer,
og utfører tomtegraving

Ta kontakt for et tilbud!
DU RINGER – VI BRINGER!

Torkjell Nilsen

BoligTakst & BoligTest

torkjell@boligtaksering.no
www.boligtaksering.no

Mob. 970 24 538

Takstøkonom

Bistand årsregnskap og ligningspapirer
Regnskapsførsel – Bistand internkontroll

Rådgivning
firmapost@asjord.no  www.asjord.no

8283 Leinesfjord

Selskapet bygger
boliger og

næringsbygg.
Vi tilbyr prosjekt-
utvikling – fra idé
til ferdigstillelse.

E-post: bernt@bbi.no
www.bbi.no

Arntzen Revisjon
Statsautorisert revisor og autorisert

regnskapsfører Gry Arntzen
Utfører alt innen regnskap og revisjon

Kalvdalen, 8286 Nordfold
Tlf. 415 15 368 – Faks 75 80 00 67

E-post: gryarntzen@gmail.com

Bogen Næringspark, 8288 Bogøy
           Tlf. 75 77 93 80
           Tlf. 951 48 432

Man., tirs., tors    kl.   9–15
Onsdag    kl. 11–17
Fredag    Etter avtale

Maskinsentralen AS
8283  LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31 / fax 75 77 97 41
Mob.nr. 480 45 077 / 916 18 598

915 12 212

• Kommunaltekniske anlegg • Fjellarbeid
• Masseforflytning / transport

• Veier/tomter  • Grus, singel og pukk
• Autorisasjonsklasse D1

Berg, 8289 Engeløya – tlf. 75 77 75 35

Tlf. 483 02 830
35 års erfaring innen yrket.
Tar små og store oppdrag.

Ring for priser og tilbud.
arnasonbygg@gmail.com

- Regnskap
- Lønn
- Fakturering
- Kontortjenester
- Rådgivning

Autorisert Regnskapsbyrå

8283 LEINESFJORD
Tlf. 75 77 60 70  Fax 75 77 60 71

Håndverkerservice
Wierschke

FLIS & PUSS & MUR

BERG  -  8289 ENGELØYA
Tlf. 75 77 67 32  Mob. 906 33 579

Rehabiliteringsarbeid

Service til oppdrettsnæringen
www.boteriet.no

Slipsett, vedlikehold, motorbytte
og service av alle typer båter.

Bruk det lokale næringsliv i Steigen

- STEIGEN
ÅLSTADØYA TRELAST AS
Ålstadøya, 8289 Engeløya. Tlf. 75 77 75 60

Levering og oppføring av: HIBAHUS/HYTTER - landbruksbygg
- restaurering osv. Salg av: Byggevarer - fargehandel - trelast
- Leca - jernvare - støypsand - armering m.m.

Steigen Øytransport
Vi transporterer byggevarer/utstyr/

personer til og fra alle øyer
Du ringer – vi henter og bringer!

Ronny 917 05 346   Georg 911 40 720
Gunnar 926 84 853

Alt innen hage
og steinlegging

• Beplanting, plen, beskjæring, hagestell
• Belegningsstein, støttemur, kantstein
Bartlomiej Kawa – Steigen, Nord-Salten
Tlf. 401 65 964, bartkawa16@gmail.com
Facebook: Din Gartner-Kawa AS

Konsept, utførelse,
vedlikehold

PROFFUTLEIE NORD

Telefon: +47 97 11 25 47 (Ove Strand)
Epost: post@proffutleienord.com

www.proffutleienord.com

 Hesteskoen, 8283 Leinesfjord
 Tlf. 75 77 82 84 / 913 20 544

EL   FO AS

REGISTRERT
ELEKTROINSTALLATØR

Steigen Vekst as

Bjørkeved, opptenningsved.
Div. oppdrag. Godkjent bilverksted.
Utleie lift, stillas, kapellhenger. «Søstre i
Vekst»: Re-design og håndarbeid.
Vi tilbyr arbeidsmarkedstiltak fra NAV.
Kontakt oss på tlf. 75 77 83 35
eller på mail: post@steigenvekst.no
Vi gir mennesker muligheter og skaper
verdier i lokalsamfunnet …

Furulund, 8283 Leinesfjord

www.nordskotbrygge.no  –  tlf.  907 87 110
OVERNATTING - BÅTUTLEIE - SJØSPORT

www.ribsteigen.no   –   tlf.  907 87 110
CHARTER - EVENTS - EKSPEDISJON

MINIGRAVER
Vi har solid utstyr, kort og langtidsleie

Utleie av minigraver, båt og ATV
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Takseringsfirma

KARL A. GULLIKSEN
8270 DRAG  •  TLF. 757 73620

Mob. 908 56721  /  Fax 757 73610

Taksering av bolig
og landbrukseiendom.

Skadetaksering
Medlem av NTF

NORGES TAKSERINGSFORBUND

Brødrene
Johansen

8590 Kjøpsvik
Tlf. 757 74 329

SKYSSBÅTER Tlf. 48 11 11 69  -  8270 Drag

* Barnehage
* Fjernundervisning
* Lulesamisk språk

Julevsáme guovdasj
Lulesamisk senter

* Museum
* Duodje
* Forlag

8270 DRAG
TLF. 75 77 51 00
FAX 75 77 51 01
Internett:
www.arran.no Alt innen rørleggertjenester

Olav Kjær
- 95 76 08 09
Thor Arne Storvik
- 48 09 14 59

AS

ADVOKAT
Ingar Nikolaisen Kuoljok

Postboks 26, 8271 Ájluokta - Drag
Tel: 75 77 41 40 / Mob.: 971 40 206

www.kuoljok.no

BESTILL ELEKTRIKER
OG TELEMONTØR
direkte på våre nettsider
www.haneseth.nowww.haneseth.nowww.haneseth.nowww.haneseth.nowww.haneseth.no
eller på tlf. 75 53 50 75

Anita S. Nergård
Mássøra

Medisinsk massasje
Øreakupunktur

8270 DRAG – TLF. 472 45 986

Hjemmeside:
www.anitanergard.no

Avd. Narvik og Kjeldebotn
Tlf. 76 92 70 00

Epost: alfa@amesto.no

TYSFJORD ASVO AS

8270 DRAG  Tel. 75 78 58 80 Faks 75 78 58 81
post@tysfjordasvo.no

Vi vasker, stryker og reparerer ditt tøy
Vi leier ut sengetøy og duker

Vi selger ved, strøsand og gaveartikler.

ÅPNINGSTID:
Mandag-fredag: 8–15

Selskapet bygger
boliger og

næringsbygg.
Vi tilbyr prosjekt-
utvikling – fra idé
til ferdigstillelse.

E-post: bernt@bbi.no
www.bbi.no

Service på
varmepumper

Fastpris kr. 1.500,-. Nord-
salten VVS, tlf. 75 77 78 06.

VI TILBYR
• Pukk
• Singel
• Vei grus
• Støpesand

Hos oss kan du hente selv eller få tilkjørt

Kontakt
• 8275 Storjord
• Tlf. 913 76 026
• Tlf. 907 68 968

TIL LEIE

TIL SALGS

Hytte i Gjerdalen
(Sørfold) Tlf: 481 98 834, Jann
Eirik Jensen, Sagvatnan Jeger
og Fiskeforening.

Hytte i 7. vann
(Hamarøy) Tlf: 481 98 834,
Jann Eirik Jensen, Sagvatnan
Jeger og Fiskeforening

Hytte v/Sjettevann
Fullt utstyrt,  sengeplass for
6–8 personer. Kontakt HJFF
997 86 175.

8289 ENGELØYA

Tømrer/snekkeroppdrag • Blikkenslagerverksted
Service og reparasjon av utenbordsmotorer,

   samt div. småmotorer • • • • • Div. sveiseoppdrag

Ronny Brunes tlf. 917 05 346
epost: ronny.brunes@gmail.com
Marius Mehus tlf. 951 48 437
epost: m_mehus@hotmail.com

NÆRINGSLIV I STEIGEN

Åpningstider:
ETTER AVTALE

STORJORD

Tlf: 902 01 055

75 77 52 00

E-post: kjopsviktrelast@btkjeden.no

Industriveien 14
8590 KJØPSVIK

Bruk det lokale næringsliv
i Tysfjord

Kurt Jessen 979 73 040
Kay Jessen 984 21 393

www.jessenas.no

8270 DRAG
Drag Snarkjøp
Tlf. 75 77 38 78

ÅPNINGSTIDER 2016
Man–fre kl. 09–20
Lørdager kl. 10–18

Velkommen til en
trivelig handel hos oss!

Rimelige
raigrasballer

Halm, høy og høyensillasje til
salgs. Tlf. 996 26 500

Ved til salgs
I storsekker og i løs vekt. Tlf.
996 26 500

Mandelpotet
Ekstra stor. Tlf. 996 26 500

Lokaler til leie
sentralt på
Engeløya

3 rom som egner seg til konto-
rer, terapi, frisørsalong. Stort
fellesareal i tillegg. Samlet pris
kr 7500,-. Kan leies hver for
seg. Ta kontakt med Inger
Susæg, tlf. 951 54 025

Utebord
Heimsnekra. Laget av 148 mm
x 36 mm trykkimpregnert furu.
Sitteplass til åtte personer.
Engeløya. Tlf. 976 43 800 el-
ler 75 77 63 53

Rundballer
1. og 2. slått selges kr 100,- +
mva. pr. stk. Engeløya tlf. 976
43 800 / 75 77 63 53

Rustfri dieseltank
for båt 37 x 75 cm (rund). Vind-
skille i bølgealum. For båt. 250
x 20cm, selges billig. Tlf. 47 34
77 60

Gårdstank
i glassfiber med pumpe, 270 x
75 cm (rund). Honda moped
2012-mod., rød, lite brukt, som
ny. Tlf. 473 47 760

Skotsk høylandsfe
selges. For nærmere opplys-
ninger ring tlf. 991 54 695

Opel Zafira
2001-mod. Eu-godkj. des.
2015, km stand 239 000, die-
sel, 2 L motor. Bilen er i god
stand. Tlf. 911 36 628

VHS-
filmer/

PC-spill
VHS-fi lmer
selges 10 kr
per stk. PC-
spill selges 50
kr per stk. Må
hentes på
Drag. Ring 902
06 218

Tikka Kombi
Cal. 12/70 - 222 m/kikkert, 1
1/2-5x20 SHIRSTONE. Tlf.
995 69 487 (Hamarøy)

FUNNET
Briller

funnet på veien i Buvåg 5/4.
Ring tlf. 414 28 792

Tlf. 959 96 813

Har du punkterte, duggete
eller sprukne isolerglass?
ALLTID LAVE PRISER!

ALT I GLASS
OG GLASSARBEIDAS

En gang i uka
i Steigen - Tysfjord - Hamarøy

Vedklyver
Park & Garden vedklyver m/
stativ til salgs. Tlf. 91 56 93 62

Hamarøybunad
til dame / jente (også tilb./sølv).
Str. 32-38, høyde 155-175.
post@daniellaramsdal.com

ØNSKES KJØPT
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Et meget fornøyd publikum på nærmere femti fikk oppleve en
fengende konsert i dag på Trivselsstua på bygdeheimen, Oppeid. Her
var det bare kjente låter, gamle slagere og populærmusikk fra
Ønskekonserten. Musikken ble profesjonelt fremført med en ny snert,
med dans og fantastisk opptreden. De nye konsertstedene i Salten, kan
bare glede seg. Vi takker Pensjonistforeningen som serverte kaffe og
nydelige kaker.

På programmet stod et nennsomt
utvalg av de mest populære revy-
visene i Norge etter krigen. Det
ble på alle måter et trivelig gjen-
syn og gjenhør med norsk revy-
tradisjon for de ca. 40 publikum-
merne i Steigen.

God publikumsrespons. Konser-
ten på Steigen Vertshus, som ble
avsluttet med tittellåten En herre
med bart, ble en fest for de eldre,
som er vokst opp til dels før og

Syngende dukker. Da
svigermor, Evensen, Kjærringa og
jeg ble framført, dukket Svigermor
og Evensen opp som håndholdte
dukker som sang med. Artig!

Den kulturelle spaserstokken
– i Hamarøy og Steigen
     De to unge
musikalartistene
Charlotte Jenssen
og Thale Krogtoft
Jensen turnerte i Ha-
marøy og Steigen
først i denne uka
sammen med pianis-
ten og moromannen
Sveinar Aase som er
distriktsmusiker i
Sørfold.

gjennom hele etterkrigsperioden.
Det var mange smil og gjenkjen-
nende nikk når Tuppen og Lille-
mor, Enerhaugen, Grønnmalt
benk i parken og andre svisker
dukket opp. Da Hovedøen ble
avsluttet med noen formanende
ord til unge elskende, fortalte
Sveinar Aase at en av publikum-
merne i Hamarøy utbrøt spon-
tant: - Og det der søng dokker
no!

Enkle rekvisitter. Sveinar Aase

BJØRN ERIK STEMLAND

Gamle Svarten. Pianisten brukte et slags blåseorgel for å få til hovklapringen fra hesten, og Charlotte Jenssen spilte på ukulele. Thale Krogtoft
Jensen til høyre.

inviterte en av jentene til dans i
Husmannspolka og skiftet fra
piano til trekkspill, noe som ab-
solutt passet til sjangeren.Til
Gamle Svarten klapret han heste-
tramp på et slags blåseorgel mens
Charlotte Jenssen spilte på uku-
lele. Og da jentene framførte Svi-
germor, Evensen, Kjærringa og
jeg - var Svigermor og Evensen
med som dukketeaterfigurer.
Under Otto Nielsens sang fra de
innsatte på Grini «Det har vi»,
fikk publikum være med på re-

Fornøyd publikum i Steigen. De fleste publikummerne var av den eldre garde. De ga velfortjent applaus til
de flinke artistene.

frenget som var trykt opp på bak-
siden av programmet.

Det var en stund snakk om å
fjerne de statlige bevilgningene
til Den kulturelle spaserstokken.
Det ble det heldigvis ikke noe av,

for slike konserter kvikker opp
tilværelsen for oss som begyn-
ner å dra på årene, og bidrar til å
holde liv i musikere og sangere
som ofte har problemer med å få
tilstrekkelig med oppdrag.
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SPORT
& FRITID

Slik beskriver Mikael Pedersen,
prosjektleder og hovedtrener for
innebandylagene til Barents
Games, innsatsen til ungdom-
mene fra Hamarøy IL. Mathilde
og Sebastian gjorde en kjempe-
innsats under kampene, og det
endte med gull for jentene og
bronse for guttene.

– Etter et 4–2-tap for de rus-
siske jentene lørdag, i en kamp
hvor de norske jentene brente
enorme sjanser, snur vi på søn-
dag og vinner 7–0. Det holder til
sammenlagtseier og gull. Stor-
spillerne Mathilde Leivseth fra
Hamarøy og Anna Isabella Jo-
hansen fra Dønna hamrer inn mål,
skriver Pedersen i en kommentar.
Norges jentelag spilte kun mot
Russland, mens guttene spilte
mot både Russland, Sverige og

Norsk gull og bronse
i Barents Games 2016

     – Mathilde Leivseth (15) storspilte og
Sebastian Helland Olsen (15) scoret
drømmemål da innebandylagene deres vant
henholdsvis gull og bronse under Barents
Games i Murmansk i helga.

MARIE BUNES

Norsk gull i årets Barents Games: Jentelaget i innebandy sørget for gull til Norge under årets Barents Games i Murmansk. Lørdagens 4-2 tap mot Russland snur søndag og de norske
jentene vinner storslagent 7-0. Mathilde Leivseth fra Hamarøy IL bak til høyre. Foto: Egon Leonhardsen/ Nord-Norge Bandyregion

Finland.  Også guttene gjorde det
skarpt, selv om de ikke nådde
helt til topps i år.

– Guttelaget fikk en kjempes-
tart lørdag mot Russland. Stor-
spill fra målvakten, hat-trick på
vår mest målfarlige spiller, et van-
vittig godt kollektiv og en stor
Hamarøygutt med drømmemål fra
midtbanen sørget for en fantas-
tisk 8–2-seier, fortsetter Peder-
sen. Selv om guttene måtte ta til
takke med bronse etter tap mot
Sverige og Finland mener han
guttene kan være utrolig stolte
over storseier mot Russland og
et hederlig tap mot et lag fra ver-
dens nest beste innebandy-
nasjon, Finland.

Bronse til guttene:  Guttelaget tar med bronse hjem til Norge, etter en
tøff kamp mot Norrbottens regionslag fra Sverige (0-13), knepent tap mot
Finland (2-4) og fantastisk seier over Russland (8-2). Sebastian Helland
Olsen fra Hamarøy IL bak til venstre. Foto: Nord-Norge Bandyregion
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Leder i fotballgruppa, Beate Knut-
sen Pedersen hadde litt av en
logistikk å ta seg av. For det er
mange hensyn å ta når små løpe-
villige fotballivrige unger, som
også har reist langt, er utålmo-
dige på å spille mest mulig utpå
banen.
–Det blir færre kamper på oss sjøl,
for at alle lag skal få spille, fortel-
ler Pedersen.
Det var spillere i grunnskolealder
fra Steigen, Hamarøy og Ballan-
gen i tillegg til Tysfjord som møt-
tes til duell. Og det var stinn
brakke i hallen denne lørdagen,
hvor foreldrene fylte tribunen og
fulgte sine barn, og sørget for
både mat og drikke underveis.
Turneringen har blitt den største

Fenomenal F   Totalt 38 lag og rundt 250 spil-
lere var i aksjon da Kjøpsnes
idrettslag inviterte til fotballcup
i Stetindhallen sist lørdag.

i regionen.
–Etter ønske fra Ballangen har vi
også fått plass til dem, noe som
gjør det utfordrende
logistikkmessig å få på plass alle
kampene. Men vi ligger foran skje-
maet, smilte Pedersen, som viste
til at man har god dialog med tre-
nerne underveis i arrangementet.
–De eldste spillerne i idrettslaget
hjelper til med å få lagene utpå
banen snarest mulig. God organi-
sering betyr mer spilletid utpå
banen, smiler Pedersen, som skrøt
av både foreldre og ungdommene
som deltok. To av dem var i se-
kretariatet, tiendeklassingene Si-
mon Millerjord og Martin
Nicolaisen.
–Vi satt her i fjor også og det er

Spilleglede. Under årets Energicup i Stetindhallen var det fokus på spilleglede     

Stor logistikk. Leder i Kjøpsnes IL Bjørn Johansen og leder i fotballgruppa Beate Knutsen Pedersen var godt
fornøyde med arrangementet og skrøt stort av både foreldre og ungdommer og andre som hjalp til med å
arrangere Energicupen i Stetindhallen sist helg.

Kjøpsnes IL. Nora, William, Vigner og Arne Magnus slo i hjel litt
tid sammen i gangen utenfor garderobene. - Det er dumt at vi må
vente ei stund før neste kamp, mente de, men var glad for at det
ikke var deres tur for å reise langt denne fotballhelga.

Ballangen MP10. - Det er artig, og slitsomt, sa en godt fornøyd gjeng fra Ballangen, som er glad for å kunne
delta på Energicupen i Stetindhallen. De hadde med fem lag og gledet seg stort til at deres egen fotballbane
blir spilleklar ute i vårværet.
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artig, sa guttene, som etter en tolv
timers økt ved bordet selv skulle
utpå banen lørdag kveld i halv ti
tida. Det ble spilt fotballkamper
fra klokka 9 til 23.

– Vi har prøvd å tilpasse kampene
best mulig, både med hensyn til
fergetider for de som kommer
lengst utenfra og for de aller min-
ste, som skal slippe å bli for lenge
utover dagen. Det blir en lang dag
og det er mange hensyn å ta, smi-
ler sjefen, som da lokalavisa snak-
ker med henne er i ferd med å
gjøre plass til enda en kamp.
–Vi ligger 12 minutter foran skjema
så dette skal vi få til, smiler hun
og understreker at det er selve
spillegleden som har fokus og
ikke nødvendigvis resultatene.
– Vi har satt inn mindre mål og
erstattet de andre med håndball-
mål. Da slipper vi 10-0 kamper.
Derfor publiserer vi heller ikke

kampresultatene, understreket
Pedersen.
Det er tredje gangen at Energi-
cupen arrangeres og er den stør-
ste turneringen som foregår i
Nord-Salten. Det er også det stør-
ste arrangementet idrettslaget
gjennomfører i løpet av året. Le-
der for Kjøpsnes IL, Bjørn Johan-
sen skryter at dugnadsgjengen.
–Det gjøres en formidabel jobb
og Beate har gjort masse arbeid i
forkant og brukt mye av sin fritid
på dette. Hallen betyr alt, sier Jo-
hansen, som forteller at den blir
veldig mye brukt av alle alders-
grupper gjennom uka og til ulike
aktiviteter.
–Klart vi er stolte av hallen vår,
og vi er glade for at foreldrene
stiller opp. Alle er like viktige i
dette arbeidet for å få gjennom-
ført et vellykket arrangement, me-
ner Johansen.

    da rundt 250 spillere i alderen 1. til 10. klasse møttes sist lørdag.

Speakerne i sekretariatet. Simon Millerjord og Martin Nicolaisen hadde full kontroll og sørget for at alt gikk
rett for seg.

Steigen MP10. Knallartig! Tommelen opp fra Steigen-spillere, som gjerne tok en lang dag i Stetindhallen og ga
full innsats.

Foreldrene bidro i kiosken. – Vi er
veldig glad for at Camilla Sandnes og Neyy
Beate Molvik tok på seg seg ansvaret for å
få kioskbemanningen til å gå opp og takk
til alle foreldrene som stilte opp, sier leder
i fotballgruppa Beate Knutsen Pedersen.

Foto/tekst: KITTY SKAPALENOTBALLCUP
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Hvor i Nord-Salten
er dette?

Send forslag innen onsdag kl. 12.00
og bli med i trekningen av Flaxlodd!

FORENINGER
& LAG

GRATIS  ANNONSERING  FOR

Årsmøte i Venner
av Flatøy fyr

fredag 8. april kl 19.00 i Gammel-
huset til Marthe-Rita og Sivert Kris-
tiansen i Leirvika. Vanlige årsmøte-
saker. Saker som ønskes tatt opp bes
meldes til gre-soll@online.no innen
1. april. Vel møtt.

Optimisten
har lørdagskafé

lørdag 9. april fra kl. 11.00 til ca.
kl. 14.00 i helsesenterets Kantine.
Alle er hjertlelig velkommen til ei tri-
velig stund med loddsalg – kakelotteri
og kaffe med gode kaker til. Det plan-
legges også en liten basar/lørdagskafe
til høsten, og alt av gevinster mottas
med stor takk.  Kontakt Astrid Berg
Jakobsen tlf. 412 58 774 for gevin-
ster.

Åpen hall i Steigen
for barn og unge lørdag 9. april kl.
12-14 i allhuset. Velkommen.

Lagsmøte LHL Steigen
lørdag 9. april kl. 18.00 på Dyping
Grendehus. Overlege Rolf Salvesen
ved nevrologisk avdeling Nordlands-
sykehuset foreleser om: Hjerneslag,
forebygging og behandling. Hjerneslag
er et svært aktuelt tema som er LHLs
satsingsområde i år. Det blir også
ALLSANG med Geir Gulbrandsen.
Kaffe med enkel servering. Det blir
også salg av årer, så hvis du har en
liten gjenstand tar vi imot  med takk.
Møtet er åpent for alle, og kanskje
kan det bli en svingom. Velkommen!
Styret

Feltskyting
Ytterstrand skytterlag

Søndag 10. april kl. 11.00 arrange-

res lagmesterskap i feltskyting for alle
klasser på skytebanen i Laukvika.

Årsmøte
i Hamarøy menighet

Søndag 10. april etter gudstjenes-
ten.

Årsmøte i Helnessund
Båtforening

søndag 10. april kl: 19:00 på båt-
huset. Saker som ønskes tat opp på
årsmøte, må være meldt til styer se-
nest 4. april, enten på tlf: 907 49 141
el. e-post: annkri06@online.no

Styremøte Tysfjord LHL
mandag 11. april kl 17.00 med på-
følgende lagsmøte kl. 18.00. Møtene
er på dagsenteret. Det blir kaffe og
loddsalg, husk gevinst. Gamle og nye
medlemmer ønskes velkommen. Sty-
ret

Årsmøte
i Hamarøy historielag

tirsdag 12. april kl. 18.00 på Helse-
senterets kantine, Oppeid. Vanlige
årsmøtesaker etter vedtektene. Saker
en ønsker skal tas opp på årsmøtet
må meldes inn til:
idar.soerensen@gmail.com
innen 8. april. Velkommen! Styret

Vennekafé på Røde
Kors-stua i Nordfold

onsdag 13. april kl. 17.00. Velkom-
men!

Årsmøte Kjøpsvikvågen
båtforening

onsdag 13. april kl. 18.00 på
Norcems klubbhus. Vanlige årsmøte-
saker. Enkel servering. Vel møtt!

Årsmøte i Nordbygda
Invest

andelslaget for bygdas egen nær-
butikk, onsdag 13. april kl 19 på
Matkroken Tranøy. Alle er hjertelig
velkomne!

Møte Sagfjord
pensjonistforening

torsdag 14. april kl. 16.30 på Inn-
havet eldresenter. Vanlige møtesaker.
Bevertning og åresalg. Husk gevinst.
Gamle og nye medlemmer ønskes
velkommen! Styret.

Steigen Pensjonist-
forening har møte

lørdag 16. april kl 14.30 på Verts-
huset i Lenesfjord. Buss som vanlig.
Alle velkommen.

Årsmøte
i Finnøy båtforening

søndag 17. april kl. 12.00 på Øve-
rås Gård. Vanlige årsmøtesaker etter
vedtektene. I tillegg tas opp forslag
om å investere i framføring av strøm
til kaianlegget på Håkonhals. Styret

Hjartøyas Venner
har basar

på Båtbua i Nordfold søndag 17.
april kl 16.30. Det blir orientering
om framdriften på Hjartøya. Salg av
kaffe, kaker og lynlotteri. Gevinster
mottas med stor takk. Alle er hjerte-
lig velkommen.

Årsmøte Nordbygdens
forsamlingsshus

onsdag 20. april kl 18.00 på huset.
Vanlige årsmøtesaker: årsmelding,
regnskap 2015, budsjett, valg av
styre. Saker som ønskes tatt opp på
årsmøtet må meldes til leder innen
17. april, tlf. 908 91 354

Årsmøte
Leines grendelag

torsdag 21. april kl. 19.00 på
Nybrygga i Helnessund. Kom på
Nybrygga og vær med på å diskutere
saker som er viktige for oss som bor
på Leines, og for å treffe sambygdin-
ger i hyggelig lag. Saksliste er publi-
sert på Facebook og ved oppslag.
Velkommen!

Vårmarked på
Bogen Kultursenter

lørdag 23. april kl 12-15. Her kan
du selge og kjøpe hva du måtte øn-
ske; hjemmelagd, brukt eller nytt. Det
blir anledning til å kjøpe mat av di-
verse slag og kaffe/te. Vi åpner dø-
rene for rigging kl 11, mens arrange-
mentet åpner kl 12. Har du behov for
å rigge kvelden før er det mulig fredag
22. kl 18. Pris for standplass: Unger
under 18 år: Gratis. Voksne over 18
år: 200 kr for et bord, 100 kr for på-
følgende bord. De som har med egne
bord 100 kr for ett, 50 kr for
påfølgende. Påmelding på sms til 911
54 181 eller på e-post:
rosmoen@online.no

Årsmøte
i Sagvatnan JFF

søndag 24. april kl. 16.00 på
gammelskola Sandens. Vanlige årsmø-
tesaker. Velkommen. Styret

Medlemsmøte Hamarøy
pensjonistforening

onsdag 27. april kl. 17.30 på klubb-
huset til Tranøy IL. Alle velkommen,
ta gjerne med en gjest.

Årsmøte i Polden
kystlag Hamarøy

Fredag 29. april kl. 20.00 på Ha-
marøy bygdetun. Vanlige årsmøtesa-

ker. Prosjekt Draget, orientering om
planene & status for finansieringen.
Innmeldte saker (styret i hende se-
nest 1 uke før). Alle (også helt  nye)
medlemmer velkommen!

17. mai-buffét på Drag/
Helland samfunnshus

kl. 14.00 og kl. 16.00. Plasser må
forhåndsbestilles, frist 29. april. Pris:
Voksne 220 kr, barn u/ 12 år 110 kr,
barn u/ 4 år gratis. Bordbestilling på
tel.: 94 25 65 62, eller liste som ligger
på Spar Drag. Velkommen!

LHL-Steigen inviterer
til busstur til Senja

og Sør-Troms
14.–17. juni. Medlemmer fra Hama-
røy er også velkommen. Påmeldings-
frist 9. mai. Kontakt: Arvid Nødtvedt,
941 66 634 eller e-post:
a-noedtv@online.no

Drag Aktivitets-
Marknad / Ájluovta

doajmmamárnán 2016
arrangeres lørdag 18. juni. I den for-
bindelse ønsker vi «salgsboder».
Kontakt Ellisi på:
elisi.b.k@gmail.com  eller tlf. 95 79
72 26

Hamarøy pensjonist-
forening arrangerer

buss- og hurtigrutetur
27. og 28. juni for medlemmer og
andre interesserte. Stoklands buss
starter kl. 08.30 fra Oppeid. I Har-
stad får vi en kabonade m/kaffe på
Scandic Hotell før vi møter guiden
som vil guide oss på Adolfkanonen,
Trondenes kirke og Historisk senter.
Overnatting med middag og frokost
på Scandic Hotell, før vi går ombord
i Hurtigruta tirsdag morgen kl.0 8.30.
Underveis til Svolvær spiser vi lunsj
ombord. Fra Svolvær tar vi ferge til
Skutvik, hvor en stoklandsbuss mø-
ter oss. Pris pr deltaker er kr. 2 800
alt inkl. forutsatt 20 deltakere. På-
melding til Elsa tlf. 75 77 21 33 / 952
00 251 innen 1. juni.

Blodsporprøve
Steigen Hundeklubb

arrangerer ordinærprøve og klubb-
mesterskap 2. juli. Påmeldingsfrist
4. juni til kitty-o@online.no. Ved
spørsmål ring 47604937. Det er i til-
legg bevegelig blodsporprøve  i tids-
rommet 1.4- 30.11. Påmeld. 2 uker
før. Samme gjelder bevegelig fersk-
sporprøver som er i tidsrommet 10.
juli til 30. nov. Det er blodsporkurs
7. og 8. mai.
Se www.steigenhundeklubb.net

Steigen Hundeklubb
arrangerer flere kurs i vår, valpekurs,
handlerkurs, blodspor og agillitykurs!
Se www.steigenhundeklubb.net for
mer informasjon.

Hamarøy husflidslag
har strikkekafé

i lokalene på Oppeid mandager kl.
11-14. Du kan også få kjøpt garn og
pinner, samt endel husflidsprodukter.
Velkommen.

Strikkekafé
på ASVO Drag

Hver mandag kl 19.00. Alle er hjer-
telig velkomne.

Babysvømming
i Leinesfjord

Det er tilbud om babysvømming (0-
2 år) i Leinesfjord annenhver tors-
dag. Nytt kurs starter opp etter vin-
terferien. Interesserte kan ta kontakt
m/Sofie Moe, tlf. 75 77 75 12 el.
post@deneventyrligereisen.no

LHL Steigen minner
om bassengtrening

annen hver tirsdag kl. 17–18 i opp-
varmet basseng i ukene 3., 5., 7. osv.
Vi har plass til flere. Velkommen.

Stiens Venner
ønsker velkommen til innholdsrikt
turområde i Kalvik! Her kan du gå på
tur til Tjeldhamn, Seljenes, Sandvann,
Kalvikvann, Furuhågen, Forså, Klub-
ben, Nesset, Forså-fjellet, Osen, trim-
kassa ved skogsveien og sist men ikke
minst Utsikten. Stiene er skilta, rydda
og merket. God tur!

Skogholt Grendehus
leies ut til fest, bursdager, bryllup,
konfirmasjon, begravelse etc. Lille-
salen m kjøkken kan leies ut til mø-
ter. Kontakt Trond A. Amundsen tlf
926 43 077.

Grendehus til leie
i Stamsvik

for tilstelninger og overnattinger, fullt
utstyrt kjøkken. Fine omgivelser nært
havet. Lyst og trivelig. Oppstillings-
plass for bobiler og campingvogner
med tilgang til strøm. For informa-
sjon ring Karin Lillejord på tlf. 971
71 204.

Bogen Kultursenter
utleie

Bogøy i Steigen, leies ut til møter,
selskaper, konfirmasjon, bursdag,
bryllup, begravelse m.m. Godt ut-
styrt kjøkken. Gratis internett. Kon-
takt Rose-Mari Moen tlf. 911 54 181.

Nordbygdens
Forsamlingshus

leier ut lokaler til forskjellige ty-
per arrangement. Fullt utstyrt kjøk-
ken. For nærmere informasjon, kon-
takt leder Britt Kristoffersen på tele-
fon 908 91 354.

Tranøy & omegn IL
leier ut klubbhuset

på Helland til mindre arr. Fullt ut-
styrt. Kontakt: Marie Helland, tlf.
928 22 780

Velkommen til en uformell møteplass for kvinner.
På Hamarøy Hotell, Innhavet: 14. april,
12. mai. Alle dager kl. 18.00.
På Innhavet oppvekstsenter: 27. april,
25. mai. Alle dager kl. 18.00.
Er du nettopp flyttet til Innhavet-området,
har du bodd her bestandig, eller bare i noen år?
Velkommen er du til et hyggelig treff.
Arr: Innhavet Sanitetsforening

KVINNETREFF PÅ INNHAVET
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Løs den ene eller begge opp-
gavene, og send løsningen(e) til:
Lokalavisa NordSalten, pb.94,
8261 Innhavet eller på e-post:
lokalavisa@nord-salten.no
innen onsdag kl. 12.00
2 vinnere får 2 Flax-lodd hver

Vinner Puslekryss nr. 12:
2 Flax-lodd: Marit Pedersen, Pb. 8, 8298 HAMARØY
Vinner Kryss og tvers nr. 12:
2 Flax-lodd til: Øyvind Runar, Øvre Langbråten 14,
1640 RÅDE
Vinner Hvor i Nord-Salten i nr. 12:
Riktig svar: Hamnbakkan, Drag
2 Flax-lodd til: Julie Jessen, Bjørkvik, 8270 DRAG
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Ukeavis for Steigen,
Tysfjord og Hamarøy

Lokalavisa NordSalten AS
Postboks 94 , 8261 Innhavet
Tlf.:  75 77 24 50
Fax: 75 40 96 47
E-post: lokalavisa@nord-salten.no

www.nord-salten.no

Egen kunst-
utstilling i
Bodø
    Mange kjenner Heidi Frich Ander-
sen som sokneprest i Tysfjord. Men
visste du at hun også er maler? I
morgen lørdag åpner hun egen salgs-
utstilling på Låven Galleri i Bodø, der
et tjuetalls malerier blir stilt ut i de tre
neste ukene.

KITTY SKAPALEN

Hun har hatt tegning og
maling som hobby hele
livet, og er hovedsakelig
selvlært. Seks år gammel
lærte hun perspektiv-
tegning. Og fra sin 12 år
eldre kunstnersøster har
hun hentet mye god in-
spirasjon og fått god
støtte.
–Min søster har, sammen
med andre, oppfordret
meg til å ha en egen
salgsutstilling og nå skal
jeg altså ha det, sier hun
og innrømmer at hun er
spent på mottakelsen.

Naturmystikk. Den vik-
tigste inspirasjonen til
bilder finner hun i den
nordnorske naturen, med
spill av lys og mørke,
årstidenes store variasjon
og naturelementer som
jord, hav, luft og lys. Men

også menneskets plass i
denne naturen er viet
oppmerksomhet, særlig
menneskets litenhet un-
der en høy himmel og
store fjell. Andersen be-
skriver selv sine malerier
som delvis figurative.
– Jeg beskriver bildene
som naturmystikk og
drømmende og kan be-
skrives som naturens sjel.
Naturen trenger ingen
oppussing, smiler hun og
legger til:
–Jeg har lært meg til å
sette pris på alle årstider,
for hver årstid har sin
sjarm og skjønnhet.

Andersen har laget egen
nettside hvor bildene er

stilt ut, og for dem som
ikke kommer seg til Bodø
de neste tre ukene, kan
man ta en titt her. De
fleste arbeidene er olje-
malerier, og også noen
akvarellmalerier.
– Jeg håper folk finner
glede i bildene mine,
glede i det visuelle, sier
hun og mener at vi alle
har mye å hente i nettopp
det visuelle.
– Det handler mye om å ta
i bruk de ulike evnene vi
har og skape noe. For
gjennom kunsten kan man

Sokneprest i Tysfjord og kunstmaler. Heidi Frich Andersen åpner salgsutstilling med
sine malerier i morgen i Låven Galleri i Bodø. Utstillingen varer fra 9.- 30.april. Bildenekan
også sess på hennes nettside: heidi-frich-andersen.no

Moren. Menneskets litenhet
i den store naturen.  På grunn
av trykken fremkommer ikke
bildets farger helt lik som
originalen.

uttrykke seg på en annen
måte. Det er stillestående
øyeblikk i tiden, som man
gjennom maleriene gjør
evig. Jeg opplever at det
er morsomt og får krefter
av det. Det er godt å bryte
litt ut av det man ellers

jobber med, mener pre-
sten og malerinnen, som
ønsker velkommen til
vernissage med dikt-
lesing, musikk og bobler i
morgen lørdag.
– Det hadde vært veldig
hyggelig om folk fra

Nord-Salten, som er i
byen, stikker innom, smi-
ler Heidi Frich Andersen,
som så absolutt er åpen
for utstillinger også i
Nord Salten.
–Men først får jeg ta
denne, smiler hun.

Høst i paradiset. Via bildene ønsker Andersen å gi glede og ettertanke. Høstnatt. Lysets og årstidenes stadige skiftninger er fanget på lerretet.

Neste nr.:

Fredag

15. april


