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Kjære velger
Du har nå foran deg et eksemplar av Sortland 
Høyres valgavis for kommunevalget mandag 14. 
september 2015. I avisen får du anledning til å bli 
nærmere kjent med flere av våre listekandidater for 
kommunestyreperioden 2015–2019.

Et lokalvalg handler mer om personer, personlig-
heter og lokale saker enn om ideologi og sentral 
politikk. I lokalpolitikken er vi ombud og vi skal 
utøve vår rolle i nært samarbeid med deg, og alle 
innbyggere i vår kommune. Du skal oppleve at 
dersom du tar kontakt med en lokalpolitiker, så 
skal du bli hørt og din sak skal bli vurdert. Mitt 
motto er følgende «en sak som er viktig for deg, er 
også viktig for meg». Det håper og tror jeg også at 
du har opplevd de fire årene jeg har vært ordfører 
i Sortland.

Hvordan settes en sak på dagsorden? Hvordan en 
lokalpolitiker lykkes med dette avhenger i stor grad 
av personlige egenskaper. Engasjement, åpenhet, 
entusiasme, vilje, kunnskap og evne får betydning 
for hvordan man utøver sin rolle som lokalpoli-
tiker. Det nytter lite å ha et valgprogram, eller et 
stort sentralt parti i ryggen dersom man ikke har 
de personlige egenskapene som skal til.

Sortland Høyre kan tilby deg en bred og sammen-
satt liste med kandidater til kommunestyret. Her 
finnes du profilerte mennesker med ulik bakgrunn, 

variasjon i alder, interesse og bosted i kommunen.  
Enkelte ting har vi allikevel felles; vi er engasjerte 
og vi har et brennende ønske om å gjøre en god 
jobb for deg, for bygda, for byen og for kommunen 
vår Sortland.

For 4 år siden gikk vi inn i en valgkamp tungt pre-
get av det grusomme som hadde skjedd på Utøya 
i juli 2011. Den gang da som i dag så er det med 
bred politisk understreking at vi ber om at du 
bruker stemmeretten din. Å stemme er din beste 
måte å sørge for at du får noen du har tillit til 
inn i kommunestyret. Neste gang det prioriteres 
mellom skole, helse, omsorg og vei, så vet du at 
du har stemt inn noen du tror vil gjøre det aller 
beste for deg og for Sortland.
 
Vi håper du setter pris på avisen vår og har 
du spørsmål om vår politikk eller våre 
kandidater så er du alltid velkommen til 
å ta kontakt.
 
Godt valg!
 

Grete Ellingsen
ordfører
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Våre kandidater

21. Arnhild Duås (37) 22. Paal Richard Selven (43)

1. Grete Ellingsen (39) 2. Silvia Ovik (39) 3. Johnny Karl Karlsen (59) 4. Jim Simonsen Jenssen (20) 5. Espen Lundbakk Andreassen (38)

6. Liv Tjønsø (62) 7. Roar Wessel Olsen (37) 8. Beate Astrid Bø Nilsen (49) 9. Geir Halvorsen (59) 10. Ann-Rita Mårstad (50)

11. Tove Lundbakk Andreassen (61) 12. Øyvind Hjellbrekke Grønli (31) 13. May Laila Lind (56)  14. Arne V. Larsen (38) 15. Marthe Hov Jacobsen (39)

16. Lars Lønskog (37) 17. Rune Tjønsø (31) 18. Marita Renée Svartsund (35) 19. Morten Stenkjær (48) 20. Eskild Rolf Brønlund (66)
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Den 12 september 2011 fikk Høyre og Frp velgerne sin tillit til å danne posisjon i Sortland. 
Vi gjorde et historisk godt valg og fikk hele 36,4 prosent av stemmene. Vi brettet umiddel-
bart opp ermene og har siden 2011 lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for å dreie kursen 
i den retning vi gikk til valg på. De politiske bestillingene vi har gjort kan du se nærmere 
på her : www.sortland.hoyre.no

I valgavisen vår kan du se noe av det vi har gjort gjennom de fire siste årene; oppgra-
deringer av skolebygg og uteområder, ny barnehage i Eidsfjord, flott Montessoriskole 
på Jennestad, en god og veldrevet hjemmetjeneste og flotte sykehjemstilbud samt gode 
samarbeid med frivillige lag og foreninger. En sterk og stabil legetjeneste, en blomstrende 
Sortland Frivillighetssentral – som tar sin aktivitet til stadig nye høyder, med Maurtua som 
yrende sentrum. Gjennom byplan og arealplan tilrettelegger vi for at både næringsliv og 
innbyggere skal kunne utvikle sine eiendommer eller sin virksomhet. Vi foretar betydelige 
oppgraderinger på vei, og sentrum forskjønnes og gjøres tryggere i form av gatelys og ny 
asfalt. Vi har over tre år også klart å ta ned eiendomsskatten slik vi lovte. 
 
Det er mye som er igangsatt og resultater som vil komme etterhvert,-men det er også mye 
som ikke er gjort og som vi ser vi kan gjøre noe med. Kommuneøkonomien vil alltid være 
stram og enhver dreining vil kreve tøffe prioriteringer og god oversikt. Det handler om 
langsiktig planlegging for å møte morgendagens utfordringer. 

Vi kan love at vi skal fortsette den kursen vi har satt og at det skal skje mye i Sortland med 
oss bak rattet. Det handler hele tiden om å skape ei trygg og god drift av kommunen sam-
tidig som at man investerer i fremtid og i vekst. 

Vi håper at vi har vist at vi er styringsdyktige og at med en stemme til Sortland Høyre så 
få du en aktiv og engasjert lokalpolitiker tilbake. En politiker i kommunestyret som vil 
ivareta det du er opptatt av! 

Kjære velger, Sortland Høyre ber om fire nye år for å fortsette den positive kursen for 
Sortland.

Som ordfører har jeg lagt stor vekt på å være tilstede på det som skjer i vår flotte kommu-
ne, samt representere Sortland i landsdelen eller nasjonalt. Jeg er utrolig stolt av Sortland 
kommune som vokser og utvikler seg så positivt, og jeg er svært motivert for å fortsette det 
arbeidet som er påbegynt, og for å være din ordfører i fire nye år. 
 
Tusen takk for til deg som gir meg DIN stemme ved dette viktige lokalvalget. Jeg lover å 
forsette å jobbe hardt for at den saken som er viktig for deg, settes på dagsorden.

Godt valg!

Grete Ellingsen
ordfører

Sortland på rett vei nye år med Høyre
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Da Høyre-gruppa skulle tilbringe en lørdagskveld 
sammen med statsminister Erna Solberg og mannen 
Sindre Finnes, var det naturlig å invitere til familiehytta 
som Grete disponerer. I naturskjønne omgivelser, omgitt 
av hav og fjell, er det godt rom for rekreasjon, gode sam-
taler, politiske diskusjoner, god mat og latter.

– Det ble en fantastisk bra kveld, og en god vitami-
ninnsprøyting nå før valgkampen, sier Grete. 

– Vi er en utrolig engasjert gjeng, med stor bredde 
i alder, bakgrunn og erfaring. Det er høyt under taket, 
vi diskuterer og vi ler masse. Vi har utrettet veldig mye 
de siste fire årene i posisjon, men har fortsatt masse å 
gjøre. Jeg gleder meg stort til å jobbe videre med denne 
gjengen.

På hytta hos Grete

Den engasjerte Høyregjengen har fortsatt mye på hjertet.

Det ble mange gode historier rundt bordet.

Ordfører Grete og 4. kandidat Jim Simonsen Jenssen 
tok med statsministeren og mannen på en frisk 
gåtur på stranden.

Det er alltid bra stemning når Høyregruppa møtes, 
og latteren sitter løst.

På menyen stod lokale delikatesser som sjørøye, 
tørrfisk og hval, egenbrent kaffe og hjemmebakt 
Kvæfjordkake.
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SILVIA OVIK
Alder: 39
Bosted: Sortland
Jobber med: 
enhetsleder 
hjemmetjenesten i 
Sortland kommune
Opptatt av:
Sortland skal være en 
ja-kommune, helse og 
omsorg, skole

EGENMELDING

Silvia Ovik i kjente omgivelser. Hun er Sortland Høyres 2. kandidat for kommende kommunevalg. 

Sortland skal være 
en JA-kommune
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UTENFOR 
KULTURFABRIKKEN

møter du Arnhild Duås og Øyvind 
Hjellbrekke Grønli. Arnhild er ei 
aktiv og engasjert trebarnsmor 
fra Sigerfjord, og Øyvind kjenner 
du kanskje fra sportsbutikken 
hvor han har sitt daglige virke i 
familiebedriften. Eller kanskje 
har du møtt han på tur i barne-
hagen eller på vei opp på Steiro-
heia?

I Sortland Høyre finner du folk 
i alle aldre og fra hele Sortland 
kommune. Vi lover å fortsette å 
jobbe for en god skole, trygge 
veier, et varmt helse og omsorgs-
tilbud og et aktivt næringsliv.

Vi møter Ovik på sin kjære hjemplass, på Holmstad, i 
Eidsfjorden. En plass hun vokste opp, i trygge omgivelser og 
gikk sine første år på skolen. Fjæra ble like mye besøkt som 
besteforeldrene som bor like ved hennes barndomshjem. 

– Jeg har sterke bånd til hjembygda mi. Og jeg liker fort-
satt å være her. Å gå på de gamle skolehusbergene der tuftene 
til den gamle skolen fortsatt vises, vekker gode minner fra 
barndommen. Utsikten over Eidsfjorden og Ræka, er majes-
tetisk, og den har jeg savnet etter at jeg flyttet til Sortland, 
sier Ovik.

Høyre gjorde et brakvalg ved siste kommunevalg. Silvia ble 
fra sin 12. plass kumulert opp og fikk plass i kommunestyret 
og formannskapet. Kort tid etter ble hun og gruppeleder for 
Høyre. 

– Det har vært en kjapp og bratt læringskurve. Fra å si ja 
til å stå på lista til å havne der jeg er i dag har vært lærerikt 
og interessant, sier hun. 

– Jeg er vel det man kan kalle en A-typisk politiker. Jeg 
trenger ikke så mange ord for å fortelle hva jeg mener, men 
har den egenskapen jeg kan fatte meg i korthet, sier hun.

Hun engasjerer seg i mye, og noen av hennes hjertesaker 
er at Sortland blir en ja-kommune. 

– Jeg ønsker å bidra til at vi blir en ja-kommune der vi 
tilrettelegger for at folk skal kunne bygge og bo både i by og 
bygd, samt fortsette og ruste opp og ivareta en god infrastruk-
tur i Sortland.

Silvia viser vei over bergene og ned til fjæra. Tjelden og 
måsene prøver febrilsk å få ungene på havet når de ser 
tobeinte gjester nærme seg. Lukta av vått gress og fjæra 
kombinert med fugleskvalder, er kjente inntrykk. Hun finner 
en stein og setter seg, myser utover fjorden og forteller at 
hun alltid har vært politisk og samfunnsengasjert. Og det 
har alltid vært Høyre. 

– Jeg liker partiets ideologi for velferdsstaten Norge, og 
ikke minst friheten til individene. Jeg syntes det var stor stas 
å se Kåre Willoch på TV når jeg var yngre. Han har alltid 

inspirert meg, og selv om han nå er blitt en godt voksen 
mann er han like engasjert som i sine glansdager, forteller 
Silvia,.Hun skotter bort på det kjente landemerke Ræka som 
denne dagen ligger godt gjemt. 

– Det ser ikke ut til at tåka letter så vi får sett den i dag, 
konstaterer hun.

Hun jobber i dag som enhetsleder for hjemmetjenesten 
i Sortland Kommune, etter 14 år som intensivsykepleier 
på Nordlandssykehuset Vesterålen. Hun har sett og ikke 
minst følt viktigheten med å ha et godt lokalsykehus med 
akuttmottak i Vesterålen. Å kunne behandle og stabilisere 
pasienter er viktig, mener hun. 

– Vi har Norges nyeste og flotteste lokalsykehus som inne-
har god kompetanse, med meget dyktige fagfolk. Det er klart 
vi skal bevare dette, sier hun bestemt. 

– Mer generelt vil jeg si at det bestandig ligger til grunn 
å ivareta de viktige oppgavene vi har med å bevare velferds-
staten, en god eldreomsorg og fortsatt satse på kvalitet i 
sortlandsskolen. 

Hun har selv tre unger, og har fulgt dem både i barne- og 
ungdomsskole, og fra høsten starter eldstemann på videre-
gående og hun er stolt over arbeidet som er gjort på skolene 
de siste årene. KS (kommune sektorens organisasjon) sitt 
program «Hvordan bli en god skoleeier» mener hun har 
båret frukter til skoler på Sortland. 

– Programmet KS har laget går fra 2013–2016 og hen-
sikten med dette programmet er å skissere et nasjonalt ram-
meverk til bruk for planlegging av lokalt tilpassede utdan-
ningsprogram med høy kvalitet i regioner og enkeltfylke. I 
tillegg har vi jobbet fram kommuneplan, kvalitet i skolen og 
er i gang med en omfattende opprusting av sortlandskolene. 
Videre har vi i bakgrunn i nasjonal satsning startet en omfat-
tende etter og videreutdanning av lærerne. Den jobben vi har 
startet, og alt vi har fått til er bare begynnelsen, sier Ovik.

Tekst og foto: Roger Vagle

Silvia Ovik har gjort kometkarriere som høyrepolitiker.
 Hun har Kåre Willoch som politisk forbilde og gleder seg 

til å ta fatt på en ny periode som kommunepolitiker på Sortland.

Silvia har fortsatt et tett og nært forhold til sine 
besteforeldre Bjørn og Gerda Ovik. – De har betydd 
mye for meg i oppveksten, sier hun.

Silvia liker å være aktiv og trimmer så ofte tiden 
tillater det.
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TROR PÅ 
REGIONSAMARBEID

Regnet sildrer i strie strømmer uten at 
det hindrer denne mannen fra å ta seg 
dagens sykkeltur. Været har ikke så stor 
betydning for Johnny Karlsen.

JOHNNY KARLSEN
Alder: 59
Bosted: Gunsteins vei 
Jobber med: Banksjef 
i DNB
Opptatt av: 
Næringspolitikk. 
Generalist

EGENMELDING

Næringsengasjerte Johnny
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Det er en regntung mann som svinger ut på ei veiskulder et 
par mil ut av Sortland sentrum. Humøret er det ingenting å si 
på sjøl om været er dårlig.

Johnny som er svært glad i å sykle, og sier det er medisin for 
helsa. I fjor la han hele firetusen kilometer under sine trøende 
føtter, og hittil i år har han passert over tretusen. En tur over 
Holmstaddalen eller mot Bremnes – Holm sykles gjerne om 
han har tid.

– Jeg må sykle når jeg kan, så noe organisert opplegg blir 
vanskelig for meg. 

Det er heller ikke uvanlig at Johnny sykler i sine heimtrakter 
i helgene. Her har familien hytte som brukes nesten hver helg. 

Johnny Karlsen kommer opprinnelig fra Forfjord i Andøy. 
Der er han født og oppvokst. Han er 59 år og utdannet i for-
svaret med økonomi og jus som tilleggsutdanning. Han har  
jobbet i forskjellige stillinger i forsvaret på Andøy, Kirkenes og 
Mosjøen. Han og kona Helle kom tilbake til Vesterålen 1986, 
og bosatte seg i Forfjord. De har to sønner som begge er bosatt 
i Sortland. Johnny har jobbet både i Vesterålskraft, Nordkraft 
og deretter som administrerende direktør i Andøy Energi. 

Men vi kjenner han som banksjef i DNB, tidligere 
Nordlandsbanken. Der har han vært i snart 18 år. Han legger 
til at overgangen til DNB har gått smertefritt men at bankdrift 
har endret seg de siste årene. Nå er det banken som må ut til 
kundene istedenfor det motsatte. 

Den lille mannen med den runde og gode latteren sier han 
er fersk i politikken i Sortland. Helt fersk er han nok ikke for 
han har vært politisk aktiv i Andøy Høyre i mange år. Siden 
han og familien flyttet fra Forfjord til Sortland for 8 år siden, 
har han hatt en pause fra politikk. Men etter påtrykk fra 
omgivelsene, er han nå klar igjen. Engasjement er viktig. Han 

er typen som liker at ting skjer omgående, helst i går og gjerne 
litt før. Han legger til at tida i Andøy Høyre var viktig kunnskap 
å få med seg. Det å forstå spillereglene eller det politiske språk 
er en god erfaring å ta med seg.

Næring, kommunikasjon og veier er noe som opptar 
Johnny. Han ønsker å sette fokus på hvor viktig det er at poli-
tikerne er tilretteleggere for næringslivet. Han mener Sortland 
trenger en synlig næringssjef og operative og revitaliserte 
næringsplaner. 

– Å se infrastrukturen som en del av rammevilkårene for 
næringslivet er veldig viktig. Et større samarbeid mellom 
Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms er noe Johnny ser for 
seg. At man blir mye sterkere med en region legger han ikke 
skjul på. Det er ingen tvil at kommunene hver for seg ikke vil 
klare å gjøre det som forventes. For å få gjennomslagskraft 
politisk er vi nødt å være en enhet. Utover dette har Sortland 
Høyre gode lokale saker og god sammenheng i politikken. Vi 
er opptatt av å ikke ha et formyndersamfunn, samt å gi tilbake 
til alle aldersgruppene i Sortland. 

Foruten å være bankmann bruker Johnny og kona mye 
tid på å være besteforeldre. De har tre barnebarn, Elias på 11, 
Emma på 8 og Nathalie på 3 som ofte er på besøk. En gang i 
uka er en eller flere av dem på besøk. På vinteren går vi på ski 
og på sommeren er det sykkel eller hytta i Forfjord.

 Ei uka i året tar vi dem med til Spania – uten foreldrene. 
Det er en berikelse å ha dem så nært, sier Johnny som elsker 
å være bestefar.

Tekst og foto: Jane Willasen
Eskild (66) har levd et langt 
yrkesliv som kommuneplanlegger 
og nyter nå seniorlivet i Sortland. 
Marita (35) er dataingeniør og 
best kjent som Newtonlærer, for 
de som ikke har møtt henne som 
aerobicinstruktør på trenings-
studio!
 
I Sortland Høyre finner du folk i 
alle aldre og fra hele Sortland. 
Vi lover at vi vil jobbe hardt for 
å fortsatt gjøre en god jobb for 
Sortland.

Barnebarna Elias og Emma er ofte på besøk hos bestefar. En berikelse, sier Johnny.

PENSJONIST OG 
NEWTONLÆRER
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JIM SIMONSEN 
JENSSEN
Alder: 20
Bosted: Sortland
Jobber med: 
Butikkansatt Sport1
Opptatt av: Skole

EGENMELDING
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på Kjerringnes diskuteres regional 
og fylkeskommunal utvikling, 
samferdsel og økonomi når stor-
familien er samlet hos Beate. 
Barn, barnebarn og familie er ei 
viktig ramme for en som bruker 
mesteparten av tiden sin på poli-
tikk. 

I Sortland Høyre finner du folk i 
alle aldre og fra hele Sortland. 
Vi lover at vi vil jobbe hardt for 
å fortsatt gjøre en god jobb for 
Sortland. 

Ikke bare en profilert 
fylkestingspolitiker for Høyre

HJEMME 
HOS BEATE

Han har alltid vært politisk engasjert, og etter å ha studert de 
forskjellige partiprogrammene var han ikke i tvil om at det 
måtte bli Høyre. Han fikk tett oppfølging av Roar Wessel, som 
satte han inn i den kommunale politikken og dermed var det 
gjort. Nå sitter han som leder i Unge Høyre i Vesterålen, og er 
styremedlem i Arbeidsutvalget i Nordland. 

Etter åtte år som med rød/grønn regjering syntes Jim 
Norge var i ferd med å stoppe opp. 

– Regjeringen manglet ideer, de manglet forslag og 
løsninger. Ser man på Høyre er det et parti som virkelig 
ønsker en forandring i dette landet, det er jo bare å se på 
alle reformene som nå kommer ut. Høyre har ikke ligget på 
latsiden, sier Jim.

Jim er engasjert, og liker å engasjere andre. Han er heller 
ikke redd for å si sin mening. 

– Jeg liker debatter og skulle ønske det var flere ung-
dommer som tok steget ut og ble aktiv innen politikken. Vi 
unge ser kanskje annerledes på enkelte saker enn den mer 
etablerte garde. Ungdommen må komme frem og vise sitt 
engasjement, vi må tørre å ta noen sjanser. Det er sunt å være 
litt utenfor sin egen komfortsone, mener Jim, og legger til: 

– Jeg har holdt mange foredrag, alt fra små forsamlinger 
til grupper på over 300 personer. Selvfølgelig er man like 
nervøs for vær gang, slik vil det alltid være, men det går seg 
til, man blir tryggere på seg selv etter hvert. 

20-åringen som har konvertert fra Andøya til Sortland er 
Høyres ungdomskandidat og ønsker blant annet å jobbe for 
å bedre studentenes velferd i kommunen. Han brenner for 
skole og ungdommen, og mener mye må gjøres for å bedre 
studentenes hverdag. 

– Vi opplever hvert år ved skolestart at studenter står 

uten bolig. Det ønsker jeg å gjøre noe med. Et hybelhus for 
eksempel, som kan ta noe av trykket på et allerede presset 
boligmarked, vil hjelpe mange, sier han, og han vet hva 
han snakker om. Han er nettopp ferdig med videregående 
skole på Sortland og har sett hvor mye studentene bruker 
på husleie. 

– Mange har ikke penger igjen når stipendet er utbetalt, 
fordi alt går til husleie. Det er ikke god utdanningspolitikk, 
mener han.

– Ungdommen er fremtiden. Utdanning er et av de vik-
tigste verktøyene vi har i dag. Der må vi satse stort, mener 
Jim, og håper på et godt samarbeid med fylkeskommunen 
i denne saken.

Jim omtaler seg selv som liberalkonservativ. 
– Ja jeg er nok det, sier han og tenker. 
– Jeg har tro på at enkeltmenneske skal ha frihet til å velge 

retninger selv, uten at en offentlig instans skal henge over 
hodet på dem og fortelle dem hva de skal gjøre. Privatisering 
har positive ringvirkninger, og private kan, og gjør en god 
jobb i det offentlige. Jeg har tro på det er den rette kursen i 
dagens samfunn, sier han.

Jim Simonsen Jenssen er nå ferdig med 3-årig videregå-
ende. Nå venter verneplikten og et år i marinen. Et år som 
han ser fram til. 

– Det er det samme der som i politikken. Man må ta noen 
valg. Et år i forsvaret kommer til å gjøre meg godt, og jeg ser 
fram til det. Den lokale politikken blir jeg til å følge tett, og 
jeg har stor tro på at vi i Høyre kommer til å gjøre et meget 
godt valg i år.

Tekst: Roger Vagle/Foto: Markus Mjaaland

Ønsker seg 

HYBELHUS 
på Sortland

Jim Simonsen Jenssen, opprinnelig fra Andøya blir beskrevet som en 
ung og fremadstormende politiker. Nå ønsker han og legge til rette for 

studenter som kommer til Sortland for å studere.
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Den nye barnehagen i
Eidsfjord er offisielt
åpnet, og både barn,
ansatte og resten av
bygda setter pris på
den. – Dette er en
helt ny verden for
oss. Og vi er svært
takknemlige for all
dugnadsinnsatsen
som er utført, sier
styrer Ilen Rein-
holdtsen.

SIDE 6–7

Barna i barnehagen feiret åpn-
ingen med heiarop og flagg.
(Foto: Morten Berg-Hansen)

– Viktig for hele bygda
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Bernt Ola Egon BentMatz

Kontakt oss om lån, forsikring, 
sparing og eiendom.
Kontakt oss om lån, forsikring, 

Nina Gørill Anita

Tore Skoglund og 
Fridtjof Nordnes 
signerer den nye boka 

«Fridtjof – 
elsket jævelunge»

Skipsgården, onsdag 12. nov. kl. 13–15

Sortland Storsenter
Tlf. 76 12 17 77
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K2 med
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Markedets 
sterkeste K2
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– Må være mer på havet
SORTLAND: Å øke for-
svarets tilstedeværelse i
nord er et viktig prin-
spipp, mener Høyres for-
svarspolitiske tals-
kvinne, Regina Alexan-
drova – uten å ville si noe
om lokalisering av kyst-
vaktbasen.
I N G E R M E R E T E E L V E N

i n g e r @ b l v . n o

1. oktober legger forsvarssje-
fen fram sitt fagmilitære råd.
Først til våren 2016 vil konklu-
sjonene i den fagmilitære ut-
redninga bli gjenstand for de-
batt i stortinget.

Onsdag besøkte Høyres for-
svarspolitiske talskvinne,
 Regina Alexandrova, kystvakt-
basen på Sortland.

Her deltok hun i et informa-
sjonsmøte sammen med blant
andre Sortland-ordfører Grete
Ellingsen (H), andrekandidat
for Nordland Høyre Beate Bø
Nilsen og kystvaktsjef Sverre
Engeness.

Viktige lokale råd
– Jeg har også vært her tidli-
gere, men ønsket å få mer infor-
masjon om drifta av kystvakta
og hvordan den opererer. Det
har også vært nyttig å høre ord-
førerens tanker blant annet om
verdien av å ha kystvakta her,

sier Alexandrova.
– Det er viktig for meg å lytte

til erfaringene og den kompe-
tansen som finnes lokalt, tilføy-
er hun.

Hun mener å ha fått nyttig
informasjon som hun kan ta
med seg til stortinget, når for-
svarssjefens råd for den nye
langtidsplanen skal debatteres.

– Har du fått noen avgjø-
rende innspill her i dag?

– Jeg har fått mange gode
innspill som jeg vil ta med meg
videre, litt avhengig av hvordan
forsvarssjefen legger fram sine
råd. Kystvaktas tilstedeværelse
i nordområdene er kjempevik-
tig. Seilingsdøgnene vi har her
betyr mye for suverenitetshev-
delsen.

Økt trafikk
– Jeg oppfatter at man ønsker
en økt tilstedeværelse av for-
svaret i nord. Jeg tenker det er
viktig, og det må ses ut fra de
sikkerhetspolitiske utfordring-
ene vi har globalt, sier Alexan-
drova.

Hun viser også til en økende
skipstrafikk, som kan eskalere
trafikken i nordområdene  yt-
terligere dersom nord-øst-pas-
sasjen åpnes opp. 

– Da er det viktig at vi klarer
å matche økt trafikk med økt
tilstedeværelse. Og det er viktig
at vi får en langtidsplan der

man klarer å synliggjøre en ka-
pasitetsøkning, understreker
hun.

– Vil en flytting av kystvak-
tas administrasjon til Bergen
bety færre seilingsdøgn i nord?

– Lokaliseringsdebatten øn-
sker jeg ikke å gå inn på. Det
har vært mange rykter og lek-
kasjer. Jeg ønsker først å se hva
forsvarssjefen reelt kommer
med. 

– Effekten er på havet
– Er det likevel noen prinsipper
som kan slås fast nå, før 1. ok-
tober?

– Et viktig prinsipp er at man
ønsker en økt tilstedeværelse i
nord. Det er uavhengig av at jeg
da snakker om lokalisering av
noen enheter. 

– Vil det være et poeng å be-
vare den sivile karakteren til
kystvakta?

– De sivile oppgavene til
kystvakta utgjør 90 prosent av
aktiviteten. Samtidig er den mi-
litære aktiviteten meget viktig
for vår nasjonale suverenitets-
hevdelse og det å bruke kyst-
vakta til å ha permanent tilste-
deværelse i nordområdene.

– Vil det da være rimelig å or-
ganisere kystvakta under sjø-
forsvaret, gjennom en flytting
til Bergen?

– Jeg mener lokaliseringa av
kystvakta er der hvor skipene
opererer og der vi ser effekten
av det de produserer, altså ute
på havet. Jeg registrerer ryk-
tene som går i media og gjør
mine tanker om det, men jeg
tar ingen debatt om det før vi

ser hva forsvarssjefen faktisk
kommer med, sier Alexandro-
va.

Tilpasset dagens bilde
Samtidig mener hun det er vik-
tig å komme i gang med ei opp-
bygging av forsvaret, etter
mange år med nedbygging. 

– Vi har behov for et mer
operativt forsvar med større til-
stedeværelse i nord, og med ka-
pasitet som er tilpasset de ut-
fordringene vi ser i dagens sik-
kerhetspolitiske bilde,
oppsummerer hun.

I september kommer for øv-
rig forsvarskomitéen på stor-
tinget tilbake til Sortland og
kystvaktvasen, rett før for-
svarssjefen legger fram sin an-
befaling. 

Høyres forsvarspolitiske talskvinne, Regina Alexandrova (nummer to f.h.), var på kystvaktbasen på Sortland onsdag. Her deltok hun i et informasjonsmøte sammen
med blant andre Sortland-ordfører Grete Ellingsen (H), andrekandidat for Nordland Høyre Beate Bø Nilsen og kystvaktsjef Sverre Engeness. 

(Foto: Inger Merete Elven)

SORTLAND: Kostnadene
ved ei flytting av kyst-
vaktbasen bør tas med i
debatten, mener Beate
Bø Nilsen (H).

– Fra fylkets ståsted er vi helt
klare på at kystvaktbasen bør
ligge på Sortland. Samtidig ser
vi oss ikke blinde på det, og øn-
sker å ha et best mulig forsvar

for pengene, sier Nordland
Høyres andrekandidat.

Hun mener det er en del ele-
menter som bør tas med i be-
traktninga i en lokaliseringsde-
batt.

– Det gjelder den strategiske
plasseringa av kystvaktbasen
som Sortland er i nord, og det
at kystvaktsjefen får hånd om
personalressursene sine på en

annen måte enn i dag. Det vil
være med på å øke antall sjø-
fartsdøgn.

– Kystvaktbasen har store
arealer på Sortland, og ei flyt-
ting, for eksempel til Bergen, vil
nok medføre en god del kostna-
der, spesielt hvis det er snakk
om nybygg. Dette mener vi må
med i debatten, sier Nilsen.

– Kostnader ved flytting
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– Ikke ofte vi ser sånn glede 

SORTLAND: Riseveienhar fått ny asfalt, til jubelfra bygdefolket, som invi-terte asfaltleggerne påkakefest.
T O N E M .  S Ø R E N S E Nt o n e @ b l v . n o

– Vi manglet egentlig bare etthull, så var veien helt slett, sierGitte Ottesen syrlig og spøke-fullt om hvordan standarden påRiseveien har vært de siste fire-fem årene.
Humpetitten gjennom bygdahar vært ei utfordring, både forfolk og kjøretøy. – Den har vært grufull. Folkhar jo sluttet å sykle fordi veienhar vært så elendig, sier ToneDaae Larsen.

– En gledens dagTorsdag var imidlertid en gle-dens dag i bygda, hele veien fraHoland til Rise har fått nytt as-faltdekke. Og bygdefolkettrommet umiddelbart sammentil feiring.
– Marianne Strand og BrittDragseth dro dette i gang, ogsåhar vi bakt kaker og invitert

hele asfaltgjengen hit på fei-ring, sier Jørunn Knutsen.– Vi er så lykkelige og gladeover å ha fått ny asfalt at vi baremå feire dette. Også hele veienda!, sier Laila Lochert, som fry-det seg da hun kom kjørendehjem fra jobb,og oppdaget atdet silkefine dekket strakte seggjennom hele sørbygda. 

– Pass på fartsgrensenDet er Veidekke Industri ASsom har stått for asfalteringen,og også over Holandhøgda erdet nå kommet nytt dekke.– Veien forbi skolen er engodkjent trygg skolevei, så vihåper at fartsdumpene kommerpå plass igjen. Og ikke minst atfolk ikke ser den nye asfaltensom en invitasjon til å kjøre for-tere. Det er 30 og 40-sone påveien vår, sier Jørunn Knutsen.Hun forteller at det er lett åbli fristet til å kjøre fort på såfin og strak vei. Johan Fjellheim i KP Trans-port, som er en av de innleideasfaltarbeiderne, synes det varstas å bli bedt på kake.– Det er ikke ofte man ser sånnglede over asfalt, smiler han. 

Det ble spontan kakefest for å feire asfalten på Riseveien. F.v Laila Lochert, Johan «Joffen» Fjellheim, Helvijs Fjellheim, Jørunn Knutsen, Gitte Ottesen, Peder Bjørlo,

Noah Pedersen, Tone Daae Larsen, Elin Ottesen Tor Ottesen, Oddveig Mikalsen og Gunnar Larsen. (Foto: Tone M. Sørensen)

Hoppende glad: – Fantastisk, sier Laila Lochert som er ellevilt begeistrert over bygdas nye asfalt. 

Søndag blir detmarkering medsykkelltur fralokalet i Kleivafor å markereveien. Odd-bjørn Hjellbakkog Vegard Sol-heim synes detvar herlig å fåfersk asfaltunder hjulene.
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Nyheter– Det går
rett vei

SORTLAND: Rådmann ogordfører i Sortland erfornøyde med årets kå-ring av flinkeste kommu-ne. – Vi blir stadig bedre,sier de.
M O R T E N B E R G - H A N S E Nm o r t e n @ b l v . n o

Kommunebarometeret er ei år-lig vurdering av en lang rekkeforhold ved samtlige kommu-ner i hele landet, og utføres avKommunal Rapport.Inneværende år er Sortlandkommet på 255. plass blant allelandets kommuner, og kommu-nen viser forbedringer på to avtre områder som er målt.– Vi blir målt på 240 ulike in-dikatorer og har forbedra osspå 67 prosent av disse. Jeg vil siat vi er i en veldig god stim, ogklatrer i år opp 63 plasser, sierrådmann Rolf M. Lossius tilBladet Vesterålen.

Har høye mål
Ordfører Grete Ellingsen sier

de styrende partiene har høyemål for drifta av kommunen, ogat man langt fra er i mål.– Vi ser ei positiv utvikling,og det er bra. Men vi slår ossikke til ro med dette. Vi måstrekke oss mot nye mål, sierhun.
Både utviklinga i grunnsko-len og i barnehagene er positiv.At man scorer lavt på noen om-råder, som størrelsen på leke-og oppholdsarealet per barn ibarnehage, tar de ikke så tungt.– Det som måles er inngjer-da areal. Vi har derimot kjem-pestore områder barnehagenebruker utenfor gjerdene, sierLossius.

Menn i barnehagerBarnehagene har derimotmange mannlige ansatte, noeEllingsen synes er viktig.– Menn gjør en forskjell ibarnehagene, og jeg synes deter positivt at man i Prestelvagår foran i dette arbeidet.Også saksbehandling og

saksbehandlingstider viser sto-re forbedringer.– Dette er et viktig områdebåde for næringslivet og fordem som vil bygge noe i Sort-

land. Det er en kjempeviktigtjeneste der det er viktig atkommunen leverer, sier de.– Hva er årsaken til forbe-dringene på kommunebarome-

teret?
– Systematisk jobbing medalle avdelinger. Vi har ei målret-ta ledergruppe der alle trekkeri samme retning, sier Lossius.

Grete Ellingsen og Rolf M. Lossius mener Sortland er på sporet av noe. (Foto: Morten Berg-Han-

sen)

Hedret dialekten på kystkafé
BØ: – Vi er sjøl størstetrussel mot dialekten,ikke andre språk. Dettefikk vi høre under kyst-kafé i Bø forleden. Etterarrangementet ble dia-lektforskeren BirgerMartinussen hedret, medblomster på kirkegården.M A R E N O L E O N H A R D S E Nm a r e n o @ b l v . n o

Ingar Arnøy fra Noregs mållag

trakk fram den stadige tenden-sen til å forfine firmanavn medengelske ord, sminke språketmed uttrykk fra bokmål ellerengelsk.

Drepte myter
Arnøy drepte en rekke myterom nynorsk, sidemål og dia-lekt. Han imøtegår – for eksem-pel – at nynorsk skal være påvikende front. Arnøy avviser også at det er

en ulempe for barn å lære bådenynorsk og bokmål.– Forskning viser, tvert imot,at jo mer språk du lærer i tidligalder, desto bedre blir du ispråk. Arnøy mener dessutendet er fordelaktig for både barnog språk at de blir fortroligemed nynorsk så tidlig som mu-lig:

I barnehagen
– Vi vil ha nynorsk inn i barne-hagene gjennom lek og sang. Jotidligere, desto bedre. Barn haringen naturlige fordommer motnynorsk. Inntrykket at nynorsker rar og dialekten mindrever-

dig, får de innlært seinere.– Vi trodde ikke dat var braat ungene snakket bokmål, nårde lekte «far og mor». Vi tokfeil, viser nyere språkforsk-ning.
Arnøy er heller ikke bekym-ret over at små barn også bru-ker engelsk i hverdag og lek:– Det gir tvert imot godspråklig kompentanse.En halv million nordmennbruker nynorsk i dag. Vi har 114nynorskkommuner i landet, ogmer enn 81.000 elever har ny-norsk som hovedmål.

Regine NormannArve Elvik og Finn Myrvanginnledet på kystkaféen, der El-vik først tok et historisktilbakeblikk på språk og dia-lekt. Finn Myrvang trakk framulike dialektordbøker og sam-linger med å samle dialekt.I tillegg til dialektforskerenBirger Martinussen, blir RegineNormann trukket fram somviktig for Bø-dialekten. Arrangementet er en del avNynorskstafetten, som marke-rer 200 år etter at Ivar Aasenble født. Bø museum, Bø kyst-lag og Bø bygdelag står sam-men som arrangør.

Blant de som hedret dialekt-forskeren Birger Martinussen på Duken: Arve Elvik, Finn Myrvang,

Ingar Arnøy, Harald Steffensen, Torfinn Steffensen og Einar F. Johnsen.  (Foto: Øystein O.

Strandback.)

Ingar Arnøy. (Foto: Mareno Leonhardsen)
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14 mill. til Kulturfabrikken

SORTLAND: Kulturfa-

brikken på Sortland får

14 millioner kroner fra

Nordland fylkeskommu-

ne.
M O R T E N B E R G - H A N S E N

m o r t e n @ b l v . n o

Midlene er disponible fylkes-

kommunale midler til regionale

kulturhus, og er fordelt av fyl-

kesregjeringa denne uka.

Samtidig får Kulturfabrik-

ken nesten 800.000 kroner i or-

dinære spillemidler, penger

som fylkesregjeringa også for-

deler.
– Dette er vi veldig, veldig

fornøyde med i Sortland. Nå er

pengene bevilga, og vi har fått

økt sikkerhet for finansieringa

av Hermetikken Kulturfabrikk,

sier ordfører Grete Ellingsen i

Sortland til Bladet Vesterålen.

– Følger opp med penger

Hun har lyst til å takke fylkes-

regjeringa for bevilgninga.

– Før jul ble Kulturfabrikken

flyttet fra andre- til førsteplass

på prioriteringslista. Det hadde

sin bakgrunn i at vårt prosjekt

er det av tre i Nordland som er

kommet lengst. Dette har også

Sortland kommune gjort en

god jobb for å synliggjøre, sier

Ellingsen.
Hun legger til at fylkeskom-

munen nå har fulgt opp priori-

teringa med penger.

– Vi har budsjettert med

støtte fra Nordland fylkeskom-

mune, og vi har fått om lag tre

fjerdedeler av det budsjetterte,

og det er flott. 

– Regional utvikling

– Jeg vil også se dette sammen

med det fylket har lagt inn for

annen utvikling av Sortland

som regionsenter. Det være seg

til universell utforming, uteom-

råder eller andre ting. Det er

positivt for hele regionen. Jeg

synes dessuten det er både rik-

tig og viktig at fylkeskommu-

nen bygger opp om regionsen-

teret og innser betydninga det

har for utvikling av hele regio-

nen. Nå viser fylkeskommunen

at Sortland er prioritert.

I saksframlegget skriver fyl-

kesråden følgende:

– For kulturlivet i regionene

vil de regionale husene bety ut-

vikling av tilbudet i vertskom-

mune og region. Fylkeskom-

munen kan få bedre lokaler for

sin virksomhet for blant annet

bibliotek, teater, museum, mu-

sikk og galleri. Regionene vil

utvikles med større tiltrek-

ningskraft for innbyggere og

økonomisk virksomhet, heter

det i fylkesrådssaken.

– Kulturhus er av stor betyd-

ning for Nordlands befolkning.

De er samlingssted og arena for

skapende virksomhet, både før,

under og etter bygging. De er

med på å øke bolyst, heter det

videre. Ordfører Grete Ellingsen er svært tilfreds med fylkesregjeringas bevilgning.

Kultursal får penger

BØ: Den nye kultursalen i

Bø fikk tirsdag ytterli-

gere 382.249 fylkeskom-

munale kroner. – Pengene

kommer godt med, sier

prosjektleder Jan Ander-

sen.
M A R E N O L E O N H A R D S E N

m a r e n o @ b l v . n o

Med denne bevilgninga, har

kultursalen fått omlag 3,2 milli-

oner i støtte fra Nordland fyl-

keskommune.

Fryktet grense

– Omtrent det vi søkte om, sier

prosjektleder Jan Andersen,

som ei tid fryktet å bli rammet

av ei øvre grense på tre millio-

ner.
– Bevilgninga på 382.249

kroner betyr tilsvarende min-

dre lån å betjene, sier Ander-

sen, og legger til at det har stor

betydning for kulturlivets mu-

ligheter til å benytte salen til ar-

rangement.

Kino
Kultursalen i Bø rommer blant

annet scene og amfi, som sær-

lig er tilpasset konserter og

kino:
– Kinoen ser ut til å gå så det

ryker, med gode filmer og stor

interesse fra både barn og

voksne. Dagens hjemmekino-

anlegg slår ikke opplevelsen av

kino, når lyd og bilde er av så

god kvalitet, slår Andersen fast. 

I tillegg kommer den sosiale

rammen rundt. Kultursalen er

blitt en møteplass.

Åpningsfest i april

– Det meste er på plass nå, og vi

legger nå programmet for offi-

siell åpning den 20. april.

– Slik bygger vi kulturfylket

Nordland, sier fylkesråd for

kultur Hild-Marit Olsen, etter at

fylkesrådet tirsdag fordelte

spillemidler og fylkeskommu-

nale midler til kulturbygg.

Jan An-

dersen i

kultur-
salen.
(Foto:
Mareno
Leon-
hard-
sen)

SORTLAND: Han gjorde
et godt bytte, rådmann
Rolf M. Lossius da han
bytta kake mot papirbun-
ken regnskap 2014. Sort-
land kommune går med
over 6,7 millioner kroner
i overskudd.
T O N E M .  S Ø R E N S E N

t o n e @ b l v . n o

– Når vi har et regnskap med
omsetning på totalt rundt 800
millioner kroner så er det noe
som skal fintelles og struktures
og ordnes. Disse damene her
har jobbet nesten døgnet rundt
nå, og det er bokstavelig ment,
for å få dette ferdig, sier råd-
mann Rolf M. Lossius, om det
som er en kjempejobb med tall-
knusing.

– De fortjener ikke bare litt
honnør, men mye, for dette er
kjempemessig, sier han, som i
tillegg har fått sniktittet på re-
sultatet.
– Tidligere varslet vi i for-
mannskapet at vi ville å med
700.000 i overskudd. Det kan vi
nesten gange med ti, vi går 6,7
millioner kroner i overskudd i
2014, sier Lossius.

Hovedårsaken til de hyggeli-
ge tallene er de lave rentene.

– Når vi fikk de siste juste-
ringene, så vi at vi fikk et bedre
resultat, sier han.

Positivt premieavvik
– Det som er viktig å ha med

seg inn i dette, noe vi påpekte
da vi la det fram i formannska-

pet er det positive premieavvi-
ket. Det er med på å dra det

opp. Og er et betydelig beløp
som er en gjenganger i alle
kommuner, sier Lossius.

Premieavviket er på 7,7 mil-
lioner kroner i forhold til bud-
sjettet.

– Summen av dette, på alle
de områdene som det er bevil-
get på, er omsetning på rundt
800 mill, og så bommer vi i to-
talbudsjettet med 323.000 kro-
ner i forhold til hva vi la fram
under budsjettregulering i fjor
høst. Det er en innertier, sier
Lossius. 

Lavere skatteinngang
Også mindre brøyting, det er
brukt 1,3 millioner, i stedet gfor
2,3 milloner, bidrar til over-
skuddet.  

Noen eksterne faktorer som
er varslet tidligere, har påvirket
regnskapet, som endringer i
skatt og rammetilskudd.

– Lavere petroleumsinntek-
ter i AS Norge har gått ut over
skatteinngangen i kommuner.
Det er en av de tingene som be-
kymrer kommune-Norge mest i
inneværende år, sier rådman-
nen.

Oljeprisen er betydelig la-
vere enn i fjor. 

– Dette gjør noe med skatte-
ingangen. I hvor stor grad det
påvirker kommuneøkonomien
er usikkert, men at det vil påvir-
ke oss er klart, sier han.

Eneste med bufferkapital
Premieavviket som gav et pluss
på 7,7 millioner, og renter og
avdrag gav et pluss på 4 millio-
ner, i forhold til det som var
budsjettert.

– Bruttoresultatet ble da
6,797.000 tusen kroner. Når vi
ser på tidligere år er dette fem-
te året vi får med et rimelig
overskudd for Sortland kom-

mune. I BDO-rapporten var vi
den eneste kommunen med av-
setninger på fond, sier Lossius.

Han tilføyer at det man har
gjort hvert år er å ta differansen
på kalkulatorisk rente og fak-
tisk rente, og satt dette av hvert
år.

– Både totalresultatet i
regnskapet, og det innsatsen
som gjøres for å få fram resul-
tatet, gjør at det var velfortjent
med kake i dag til de som har
gjort jobben, sier han

– Deilig å være ferdig
Damene på regnskapsavde-
linga, Wenche Pedersen, Jean-
ette Kanstad, Anita Olsen,
Mona Klæboe og Bodil Kasper-
sen det var stilig å få Endelig
ferdig- kake.

– Det er ganske deilig å
være ferdig, nå har vi behov for
å sove, ihvertfall hele helga.
Dette er årets kjempeinnsats
for oss på regnskapsavdelinga,
sier regnskapsansvarlig Wenc-
he Pedersen.

I andre delen av avdelinga,
de som skal beskrive tallene,
gjør de seg klare til å ta fatt på
årsrapporten, som har frist 31.
mars.

– Mer enn kjempeglad
– Det fine med dette resultatet
vi har nå, er at det er så mye
letteer når vi komer til junimø-
tet og pengene skal disponeres,
sier Lossiusm som synes det er
betydelig kjekkere å disponere
et overskudd, enn et under-
skudd som må dekkes inn.

Politikerne avgjør hvordan
disse pengene disponeres, og
det skjer i junimøtet til kommu-
nestyret.

– Når vi kom akkurat i pluss
var jeg kjempeglad, og når vi
kom ti ganger over det igjen,
ble jeg litt mer enn glad. Da ble
det marsipanlokk på bløtkaka!
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Vi antar uten videre at du som fast abonnent/leser av Bladet Vesterålen 
har glede av avisa, og gjerne ser at også andre leser den.

Nå har du sjansen til å dele dine leseopplevelser med andre – venner, 
naboer, nyinn� yttere og ut� yttere – med et Gaveabonnement fra deg uten 
at det koster deg noe. Tilbudet gjelder til 20. april 2015.

Bladet Vesterålen er bindeleddet i hele regionen, og vår «skumle» hensikt 
med «Aksjon nye lesere» er at enda � ere – som deg og dine – skal kunne ta 
del i nyheter, diskusjoner og aktuelle opplysninger av alle slag. – Dine og 
andres meninger er viktig, og alltid ønsket velkommen av redaksjonen.

Du kan bruke kupongen nedenfor og sende den til Bladet Vesterålen 
(Porto betalt). (Har du ikke nøyaktig adresse, forsøker vi � nne den for 
deg.) – Du kan også ringe telefon 76 11 09 06, sende e-post – eller stikke 
innom vår ekspedisjon i Avishuset.

Du kan notere høyst 3 navn – og betingelsen er at innsender selv er 
abonnent/fast leser og at gavemottaker har adresse i Norge.

Send gjerne gaveabonnement i 14 dager til:
Jeg ønsker/ønsker ikke at mottaker skal opplyses om giver. (Stryk det som ikke passer.)

Navn og adresse (høyst 3 navn):

Avsender (navn og adresse):

Gi bort –

gratis (for deg) i 2 hele uker.

A-PRIORITERT

Bladet Vesterålen
Postboks 33
8401 Sortland

Feirer 6,7 mill i pluss

Fredag var det kakefeiring i økonomiavdelinga, og det var damene bak regnskapet som ble hedret. Foran regnskapsansvarlig Wenche
Pedersen og Anita Olsen, bak Jeanette Kanstad, Mona Klæboe og Bodil Kaspersen. (Foto: Tone M. Sørensen)
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Endelig lys i sentrum

SORTLAND: Til høsten

vil det bli satt opp gatelys

langs hele Strandgata, fra

Kulturfabrikken til Si-

gurd Pedersen. Torsdag

var det informasjonsmø-

te for næringsforeninga

på Sortland.
S V E R R E I D A R B .  L A K S Å

r e d @ b l v . n o

Sortland kommune inviterte

næringsforeninga, samt grun-

neiere langs de berørte strek-

ningene, for å informere, og få

innspill.
Hovedtema under møtet ble

den praktiske gjennomføringen

av gatelysene, mellom Skibs-

gården og bussterminalen.

– Vi har bestemt at det blir

de samme armaturene som på

Ellingsens Plass, utenfor Kul-

turfabrikken, sa Britt Stiberg

fra Sortland kommune på mø-

tet.

Krevende strekning

– Problemet med strekningen

mellom Skibsgården og bus-

sterminalen er at ved eventuelt

veggmonterte lys, vil det bli be-

hov for stolper også, sa Stiberg.

Et av forslagene var at de

nye gatelysene kan henge i

vaier på midten av gata, slik at

det blir likt hele veien. Det er

ikke tatt endelig avgjørelse om

monteringsmåte.
– Behovet for lys er størst

langs fortauene, de nye lysene

må monteres slik at de tar høy-

de for det problemet, sa senter-

leder Bjørn Heireng, Skibsgår-

den.

Robust modell

– De nye armaturene vil ha led-

pærer, med en brenntid på

70.000 timer, på den måten hå-

per vi på at dette blir lys som

varer lenge, og lyser godt, sa

Stig Rasmussen i Sortland

kommune.
– Nå som Strandgata nær-

mer seg en ferdigstillelse, er

det bare skikkelig lys som

mangler. Etter planen skal alt

være ferdig montert til første

oktober.
– Vi venter på en detaljpro-

sjektering i neste uke. Det er

El-Team som har oppdraget, sa

Rasmussen. Edward Ediassen

og Ingar Hansen driver butikk

på hver sin side av Strandgata.

De gleder seg over at det ende-

lig blir opplyst i Strandgata.

– Den mørkeste delen av

hele strekningen er her ved tor-

get. Hvordan de løser de ulike

utfordringene blir spennende å

se, men så langt ser det veldig

bra ut, sier Ingar Hansen til Bla-

det Vesterålen.

– Til nå har vi vært nødt til å

lyse opp fortauet selv. At det nå

kommer skikkelig lys langs

hele gata vil gjøre sentrum mye

tryggere, sier Edward Edias-

sen.

SORTLAND

Hage-ekspert’n

HUSK  Søndagsåpent 
21. juni 12–18

Hage-ekspert’n
1/2PRIS

UTVALGTE 

sommer-
blomster

Edward Edias-
sen og Ingar
Hansen gleder
seg til de nye ly-
sene er på
plass. (Foto:

Sverre Idar B.

Lakså)

Det blir gatelys langs hele Strandgata, utfordringen er åpne om-

råder, slik som her. (Foto: Sverre Idar B. Lakså)

De nye lysene vil ha ledpærer,

med en brenntid på opp til

70.000 timer (Foto: Sverre

Idar B. Lakså
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Best på oppvekst
SORTLAND: Sortland var
beste oppvekstkommune
i Nordland i fjor.

M O R T E N B E R G - H A N S E N

m o r t e n @ b l v . n o

Sortland-ordfører Grete Elling-
sen mottok mandag prisen
under fylkestingets møte i
Bodø.

Nordland fylkeskommune
ønsker å sette søkelys på barn
og unges mulighet for medvirk-
ning og engasjement i kommu-
nene, og har derfor opprettet
prisen.

– Systematisk arbeid
– Prisen for 2014 går til en kom-
mune som gjennom flere år har
jobbet systematisk for å gjøre
kommunen attraktiv for unge
innbyggere, ogsom aktivt har
involvert barn og unge i dette
arbeidet, heter det i begrun-
nelsen for pristildelingen.

Ordfører Grete Ellingsen er
svært fornøyd med pristilde-
lingen:

– Å motta akkurat denne pri-
sen er kjempeviktig, både som
en bekreftelse på at vi gjør er
bra og at vi er på riktig vei. Det-
te er et nytt steg mot målet vårt
om å markere oss nasjonalt ved
å være landets beste oppvekst-
kommune, sier Ellingsen.

– Sterkt fundament
Hun sier målet er å bygge Sort-
land nedenfra og opp:

– Ungdommens meninger og

engasjement er det sterkeste
fundamentet vi har, sier Elling-
sen.

Ungdommens Fylkesting
har nominert Sortland til den
nasjonale prisen «årets opp-
vekstkommune». 

– Vi håper vi skal kunne gjø-
re Nordland fylke stolt, sa El-
lingsen.

Penger og kunst
I begrunnelsen for tildelingen

pekes det på både oppvekstpla-
nen, arbeidet med Ungdom i
svevet, det gode samarbeidet
med frivillig sektor, blant annet
gjennom Åpent hus, og arbei-
det med ungdomsrådet i kom-
munen.

Sammen med en gavesjekk
på 60.000 kroner mottar Sort-
land kommune et kunsttrykk
laget av Tonje Mari Engen fra
Saltdal.

Prosjektleder Marianne Andreassen, Isak Heggelund, Jonas Båtnes, fylkesråd Grethe Bang, Petter Hov Jacobsen og ordfører Grete
Ellingsen. (Foto: Trond Erlend Willassen)

– Perfekt å vokse opp her
SORTLAND: Ungdoms-
skole-elevene Kine Helen
Jensen (15), Sivert Jør-
gensen (14) og Oliver
Pettersen (14) trives på
Sortland, og har mer enn
nok å finne på på fritida.

I N G E R M E R E T E E L V E N

i n g e r @ b l v . n o

Bladet Vesterålen slår av en
prat med trioen mens de har
utegym på det flunkende nye
uteområdet ved ungdomssko-
len.

– Kjenner nesten alle
– Hvordan synes dere det er å
vokse opp på Sortland?

– Jeg synes det er veldig
greit, sier Oliver.

– Artig. Fordi du kjenner jo
nesten alle her, sier Kine Helen.

– Det er hyggelig å vokse
opp her. Det er mange forskjel-

lige miljøer, og man tilhører all-
tids en plass, sier Oliver.

– Er det noen ting dere sav-
ner?

– Nei, Sortland har alt.
Svømmebasseng, idrettshall,
også har vi fått en veldig fin
skole, sier guttene.

Ridehall og butikker
– Det eneste er at vi skulle hatt
en ridehall som var litt nær-
mere. De har jo en i Bø, men
det er langt å kjøre dit, sier
Kine Helen.

– Og det hadde vært fint med
noen flere klesbutikker, men
det er vel ikke kommunen som
bestemmer det, tilføyer hun.

– Hva driver dere med på fri-
tida?

– Jeg spiller fotball i lag med
venner. Før laget jeg spilte på
ble lagt ned trente jeg fotball i
Blåbyhallen, forteller Oliver.

Treningsstudio
– Jeg trener i treningsstudio
nesten hver dag sammen med
en kompis. Også spiller jeg da-
taspill. Det er ikke så mye jeg
savner, egentlig, sier Sivert.

– Det er helt perfekt å vokse
opp her, konkluderer trioen.

– Jeg har bodd i Bergen tidli-
gere. Der var det sånn at hu-
sene stod så tett, at vi kunne se
hva naboene hadde til middag.
På Sortland synes jeg det er
passelig avstand mellom hu-
sene, sier Kine Helen.

– Får dere være med og be-

stemme hvordan det skal være
i Sortland?

– Ja, vi har jo et ungdoms-
råd. De er ofte innom på sko-
len, og da får vi komme med
forslag, sier Oliver, Sivert og
Kine Helen.

Kine Helen (f.v.), Sivert og Oliver synes Sortland er perfekt. (Foto: Inger Merete Elven)
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Bildet avviker noe.

÷25% 

Nå starter vår store

KJØKKEN-
KAMPANJE

på
 
 

Kampanjen varer ut september 2015

FOKUS PÅ KJØKKEN OG BAD

Vinskap 

fra Norcool FRA UTSTILLING

SELGES!
Før: 10.900.-

NÅ 3.900.- GODE RÅD!
Kom innom eller ring 

vår kjøkkenekspert Mona!

Tlf.: 480 17 385 eller

mail: mni@se-gruppen.no

Kom og se 
vår ustilling!
Vi har fast lavpris på 

utvalgte og utstilte modeller

Med armatur og speilskap
Utstillings-BAD

Før: 29.000.-

NÅ 15.900.-Selges!

– Nå gjør vi ferdig veiene
SORTLAND: – Sentrum

blir nå ferdigstilt med

både asfalt og gatelys,

sier Silvia Ovik (H) og

Asbjørn Tingvoll (Frp).

I N G E R M E R E T E E L V E N

i n g e r @ b l v . n o

En del av vedlikeholdsmidlene

som politkerne satte av på et

veifond blir brukt til å gjøre fer-

dig veiene i sentrum. 

Mandag begynte asfaltarbei-

dene i Havnegata, nordover til

Esso. Tirsdag tok man fatt på

samme jobb i Kjøpmannsgata

og på plassen inn mot Minne-

lunden. Kong Øysteins vei vil

også bli asfaltert de nærmeste

dagene. Nederste del av Nordre

Frydelund allé og Skolegata er

også blant strekningene som

får asfalt.

Store prosjekter på gang

– Da Frp og Høyre kom i posi-

sjon for snart fire år siden var

sammenkoblinga mellom Bjør-

klundveien og Vesterveien det

første vi tok tak i. Det er stort

behov for å avlaste veien opp til

Vestmarka. Kirkåsveien, som

leder opp til Vestmarka, var

den første veien vi fikk utbe-

dret. Og ligger sammenknyt-

ningen av Bjørklundveien og

Vesterveien inne i budsjettet,

sier Tingvoll.
Det samme gjelder Mark-

veien, veien opp til industriom-

rådet i Vestmarka, som nå er

ute på anbud og er finansiert

gjennom budsjettvedtak.

– Også Fagerlundveien, som

leder fra Bjørklundveien til La-

marktunet er det oppstart på

nå, påpeker Ovik.

Lyst før høsten kommer

I tillegg skjer det et gatelysløft

på flere strekninger. Før høst-

market faller på skal det bli ga-

telys både i Havnegata, Sol-

veien, Rogneveien, Sørmo-

veien, i krysset fra Snorres vei

til Bjørklundveien, og i Strand-

gata inkludert Nordre og Søn-

dre Fydenlund allé.
– Innen utgangen av septem-

ber skal alt av gatelys være

oppe og gå. Dette er ei storstilt

satsning, der vi oppgraderer

veiene og øker trafikksikkerhe-

ten, påpeker Ovik.
Det ble satt av 10 millioner

kroner i 2015-budsjettet til ga-

telys, og 5,2 millioner brukes av

veifond-midlene til vedlike-

hold.
De tre store veiprosjektene,

Markveien, Fagerlundveien og

Bjørklundvei-sammenknyt-

ninga kommer i tillegg, på in-

vesteringsbudsjettet.

– Dette mener vi er en glad-

sak for Sortlands innbyggere.

Der vi sørger for at infrastruk-

turen er oppe og går på en bed-

re måte enn før, sier Ovik.

Vil framskynde Steiroveien

– Men fortsatt er det mange

dårlige veier i Sortland. Hva

med dem?
– Vedlikeholdsetterslepet på

veiene var enormt da vi over-

tok. Nå i år tar vi det som vi har

ansett som mest prekært. Sam-

tidig vet vi at for eksempel Stei-

roveien er veldig dårlig, og vi

ser nå på muligheten for å få

framskyndet oppgraderingen

av den, fra 2017 til 2016, sier

Ovik.
– Om vi fortsatt har mulighe-

ten etter valget, vil vi fortsette å

jobbe med å ta igjen det reste-

rende vedlikeholdsetterslepet

og sette av penger til det, tilføy-

er Høyre-politikeren.

– Hva annet går det utover?

– Nei, det går ikke utover

noe annet. Det handler om å

drive bedre og mer rasjonelt,

sier Tingvoll.
– Sortland har en, relativt

sett, god kommuneøkonomi i

forhold til mange sammenlign-

bare kommuner. Det drives

godt i Sortland nå, sier Silvia

Ovik.

Silvia Ovik og Asbjørn Tingvoll er tilfreds med at veisatsninga nå gir resultater. Plassen inn til

Minnelunden er blant de strekningene som får asfalt i denne tida. (Foto: Inger Merete Elven

Tar Utøya tilbake
Etter terroren på i Oslo og på Utøya 22. juli 2011har debatten gått høyt om hvordan vårt samfunnskal minnes tragedien. Nylig ble det avholdt ei finog verdig minnemarkering på Utøya, fire år etterterrorangrepet der 77 mennesker ble drept, 69 avdem på Utøya.

Gjennom årene som er gått har AUF, med god støt-te fra andre, arbeidet for å gjenoppbygge øya slik atden igjen kan tas i bruk som politisk kurs- ogmøtested for unge i arbeiderbevegelsen.
Målet har vært å gjøre øya, som har en helt spesiellplass i arbeiderbevegelsens historie, til et sted for ålære, for å minnes og som arena for demokratisk,politisk debatt.

Ungdommene som ble drept på øya den grufullejulidagen for fire år siden, ble valgt ut som ofre pågrunn av sitt engasjement og sin vilje til å jobbe foret demokratisk og åpent samfunn. Da terrorenrammet, tok mange til orde for å la øya bli et min-nested. Få så
muligheten for at
øya igjen skulle
kunne bringe glede
for nye genera-
sjoner av AUF-ere.

Men i år er AUFs
tradisjonsrike
sommerleir igjen
tilbake på øya der
den er blitt avholdt
gjennom tiår. Gjen-
oppbyggingen har sørget for at stedet har beholdtsin sjarm, samtidig som minnene etter tragedienhar fått en viktig plass.

Kampen mot terrorisme som den Norge ble utsattfor, vinnes ved å vise at samfunnet går videre. Ikkesom om ingenting har hendt, men videre – medminnene fra dem vi mistet.

Ved igjen å ta i bruk Utøya, og ved å holde fast vedden som en arena for åpen og fri politisk debatt,bidrar AUF og støttespillerne til gjenoppbygg-ingen, til nettopp dette. Og det skjer på en verdigmåte.

Det er å håpe at mange generasjoner av nye, en-gasjerte ungdommer finner veien til Utøya ogsommerleirene der. Og at de vil komme tilbake der-fra – klokere, og rikere på venner og minner.
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generasjoner av
nye, engasjerte

ungdommer
finner veien

til Utøya
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Uslepen, ikke stygg!
En engelsk syklist svingerinnom sentrum på en søndagog registrerer at her er lite åfinne på. Han kanaliserer sinskuffelse på Twitter og vips fårjournalistene i feriemodus engratis sak! Den publiseres.Utålmodige sjeler kom-menterer. Man har fått en ny"klagemur".

Frem skal alt som mangler,alle utopier om en storbylanseres. Og det hiver seg påbåde den ene og andre med ulikagenda for å snakke Sortlandned. Innimellom alle kom-mentarer stikker en og annenmed genuint hjerte for Sortlandseg frem, med gode ideer ogintensjoner om hvordan tingkan bli bedre. Men de druknesav kommentarer som; sørgelig,livløs by, stygt og fælt. Sortlandsuger og fy f... for en skam!

Glemt
Glemt er alle tiltak som er gjort,glemt er asfaltering og opprust-ning av sentrum, og man serikke at store utbygginger somKulturfabrikken er ferdigstilt.I higen etter å overgå sinnabo i elendighetsbeskrivelseser man seg blind på at detsakte men sikkert begynner åbli bedre. Interessant også atmange av kommentarenekommer fra de som bor i vårenabokommuner.

Jeg ser selv store for-

bedringspotensial ved byenmin, men jeg nekter å være enigi at alt er bare stygt og trist.
Vi har selv valgt å holdesøndagen annerledes. Vitviholder på retten til å kunnebruke denne dagen til alt annetenn å "ræke" ned i sentrum.Hvorfor skal vi da kreve atkaféene skal finne smutthull ilovverket for å holde åpent? Atturistkontoret skal være be-mannet? At noen frivillig skalskape liv å røre i sentrumdenne anderledesdagen? 

Det hadde vært interessant åhøre hva vår engelske gjesthadde sagt, om han haddekommet syklende inn på lør-dags formiddag. Med sol somskinner og handlende kunderfra hele regionen i gatene dersalgsboder og andre tilbyderedominerer torget.

Hva vi mangler
Vi skaper ikke en attraktiv oglevende by ved kun å fokuserepå hva vi mangler og ikke har.Når journalister og kom-mentatorer kappes i å fortelleoss kun den ene siden; nemligmanglene, blekner den sprekeblåfargen til noe grått.

Men dette er ikke min by deskriver om. Min by er full av ini-tiativrike mennesker: Bu-tikkeiere og handelsstand somhele tiden tenker nytt og hargitt oss en fantastisk handelsby

for hele regionen. Ungdommersom gav oss VG-lista. Idealistersom drar i gang Festerålen.Kommuneansatte som står påfor å gjøre det pent rundt oss.Og til sist politikere som tiltross for trangt kommunebud-sjett finner plass til opprust-ning av veier og vedlikehold avBlåbyen. 
Vi er langt på vei fra målet, –men vi er på god vei til noebedre. Liv og røre skapes ikkealene med kommunale vedtak.Det er menneskene som skalfylle dette fine stedet med livog røre.

Innbyggerne, næringsliv, ut-byggere, frivillige, folk medsamfunnsengasjement og ikkeminst vår fantastiske kreativeungdommer, skal sammen for-tsette å finne de gode løs-ningene for byen vår.

Bruk byen
Jeg vil oppfordre alle som erglad i Sortland til å bidra til ågjøre byen bedre. Gå ut og spispå de fine kaféene og re-staurantene våre, ta medungene til Skolekvartalet eller iBlåbyhallen, gå på ei forestil-ling på Kulturfabrikken eller pået galleri, spis en is på en benkpå torget. Vær selv det dumener skal fylle byen med liv.Med hjerte for byen.

Roar Wessel Olsen 
Sortland Høyre

– Jeg vil oppfordre alle som er glad i Sortland til å bidra til å gjøre byen bedre, skriver Roar Wessel
Olsen. (Innsendt)

Rehabilitering av Maurnes skole
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Stasdag i skolekvartalet

SORTLAND: Etter nesten
ti år med planlegging og
jobbing var det onsdag
klart for storstilt åpning
av skolekvartalet på
Sortland.

I N G E R M E R E T E E L V E N

i n g e r @ b l v . n o

– Det er blitt kjempebra. Men
en gang det er friminutt skyn-
der vi oss å springe ut, fordi vi
gleder oss sånn, sier femteklas-
singene Marie Iversen og Sanna
Jensen på Sortland barneskole. 

Onsdag hadde elevene fått
fri deler av dagen for å være
med på åpninga og feiringa av
skolekvartalet.

Fullspekket
Det var et fullspekket program
med underholdning og serve-
ring som ventet delegasjonen
fra kommunen og fylkeskom-
munen på rundturen  i områ-
det.

Blant annet vartet barnesko-

leelevene opp med dans og sca-
teshow. Og elever fra kultur-
skolen og musikklinja sørget
for musikalske innslag.

– Dette er Nordlands mest
moderne og framtidsretta nær-
miljø- og skoleanlegg, slo ord-
fører Grete Ellingsen fast.

Imponert fylkesråd
Fylkesråd for kultur, miljø og
folkehelse, Ingelin Nordesjø
(KrF) lot seg imponere over re-
sultatet:

– Jeg er så glad vi hadde mid-
lene da søknaden fra Sortland
kommune kom. Planene for
dette området var preget av til-
retteleggelse for alle. Jeg ser at
jobben er gjennomført med
gjennomgående kvalitet, og at
man kan gå gjennom hele om-
rådet, som er helt fritt for bil-
trafikk, sier hun til Bladet Ves-
terålen.

Fylket har bidratt med 5,6
millioner kroner til fellesområ-
dene, i tillegg til finansiering av
uteområdet ved den videregå-
ende skolen.

For elever – og alle andre
Nordesjø er spesielt begeistret
over at skolekvartalet er åpent

og tilgjengelig for alle brukere.
– Her er det tilrettelagt for

elevene på dagtid, men også for
familier og alle andre som vil
bruke området på ettermidda-
gene. Det er helt fantastisk!

Det nye skolekvartalet på
Sortland er et av de største ut-
omhusprosjektene som er blitt
gjennomført i Nordland, iallfall
i kroneverdi. Det er blitt brukt
cirka 35 millioner kroner på alt
som man i dag ser på overflaten
i kvartalet. I tillegg er det brukt
en god del millioner på vann og
avløp.

Stolt arkitekt
– Dette er blitt som vi planla
det, stort sett. Oppdragsgiveren
har hengt med hele veien, og i
dag føler jeg yrkesstolthet, sier
arkitekt Klaus Wirtz i Polar-
landskap, som har planlagt om-
rådet.

– Vi har hatt søkelys på kva-
litet i materialvalgene. Ofte  i
slike prosjekter blir det skviset
ut og man velger billigere løs-
ninger. Men som blir dyrere på
lengre sikt, sier Wirtz.

– For barnas del
Kristine Røiri, kommunearki-

tekt i Sortland kommune, har
vært sentral i prosjektet fra
starten. 

– Dette er en storslått dag,
spesielt for barnas del. Nå har
de fått en masse flotte områder
å leke i. Det er jo en stor park
dette, som alle kan bruke,
understreker hun.

Røiri forteller at samarbei-
det med fylkeskommunen har
forløpt tilnærmet knirkefritt,
og at man har fått til det resula-
tet man ønsket, selv om pro-

sjektet er blitt ferdig noe sei-
nere enn tenkt. 

– Det er naturlig i sånne pro-
sjekter at det tar sin tid. Men
skolene har vært flinke til å til-
rettelegge og tilpasse seg
underveis, og det har gått bra.
Nå er vi her, i det anlegget som
vi skal bruke i masser av år
fram i tid, smiler Røiri.

Se bildeserie og video-
klipp fra åpninga på blv.no!

SE OGSÅ SIDENE 6–7

Musikklinje-elevene bidro med sang og koreografi, til The Muppet show. (Foto: Inger Merete Elven)

Det var en stor dag for arkitekt Klaus Wirtz og Kristine Røiri.

Ajub, Sanna og Marie gleder seg til hvert friminutt etter at de
fikk nye lekeapparater og nytt uteområde.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Nordesjø (KrF)
synes skolekvartalet var verdt pengene.

– Nå har jeg tatt med rullato-
ren for å teste framkommelig-
heten, sa Anna Bongo Johan-
sen, som har delatt i planleg-
ginga av skolekvartalet
gjennom Rådet for funksjons-
hemmede.
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Toppkarakter til sykehjem

SORTLAND: Sykehjems-
plassene i Sortland har
svært godt kvalitet, iføl-
ge både pårørende, bebo-
ere og ansatte.

M O R T E N B E R G - H A N S E N

m o r t e n @ b l v . n o

Det går fram av en forvaltnings-
revisjon Komrev Nord har
gjennomført på oppdrag for
Sortland kommune.

– Hovedkonklusjonene i re-
visjonsrapporten er svært posi-
tive. Over 80 prosent av de an-
satte mener kvaliteten er god
eller svært god, sier Høyres Liv
Tjønsø og Roar Wessel Olsen.

Fornøyde pårørende
De pårørende er noe mindre til-
fredse, men likevel sier 75 pro-
sent at de er fornøyde i stor el-
ler svært stor grad.

– Enda viktigere er det at
ingen, verken blant pårørende
eller ansatte, synes tilbudet
kommunen gir er dårlig. Det
mener vi er et svært impone-
rende resultat, sier de.

Liv Tjønsø har selv bak-
grunn fra omsorgssektoren, og
sier hun aldri har opplevd at
Sortland har gitt et dårlig tilbud
til sine brukere.

– Det er jo litt oppsiktsvek-
kende at så mange av de berør-
te i omsorgssektoren synes
syke hjemstilbudet er så bra.
Spør man befolkningen forøv-
rig, ville nok svarene vært mer
negative, sier Tjønsø.

Flere uten plass
– Kan ikke det ha sammenheng
med at mange ønsker seg plass,

uten å få tilbud om det?
– Det er nok noen som både

ønsker seg plass og burde fått
plass, som ikke får det. Disse
står ikke uten noe tilbud, men
får som regel hjelp av hjemme-
tjenesten. Vi opplever jo at el-
dre som regel ønsker å bo
hjemme lengst mulig, noe som
også er den nasjonale trenden i
omsorgstilbudet, sier Tjønsø.

Sortland kommune la nylig
ned sju sykehjemsplasser ved
Håløygtunet. Det gjør terskelen
høyere for å få plass for eldre
demente.

– Det blir vanskeligere, ja.
Men vi ser at Håløygtunet skå-
rer svakt på spørsmål om loka-
litetene. Nå legger vi ned plas-
sene for å pusse dem opp, så
oppretter vi dem seinere, når
oppgraderingen er ferdig. Det
vil gi et enda bedre tilbud, sier
Olsen.

– Ansatte har æren
Tjønsø og Olsen understreker
at det er de ansatte i omsorgs-
tjenesten som skal ha æren for
den gode kvaliteten i tilbudet
ved Håløygtunet og Lamarktu-
net.

– Vi politikere har lagt ram-
mene, men det er de ansatte
som yter kvalitet. I posisjons-
partiene Høyre og Frp har vi
vært dristige ved at vi har turt å
stille krav. Og ved institusjone-
ne har de ansatte vært dyktige
til å ta utfordringen og til å om-
stille seg. Det har gitt beboerne
bedre tilbud.

– Mer frivillighet
Sortland scorer ikke høyt på
alle målingene som er

gjennomført.
– På dette som gjelder livs-

kvalitet, det å gi tid til beboer-
ne, kommer Sortland ikke vel-
dig godt ut. Derfor har vi ei ut-
fordring, og vi håper å kunne
løse den gjennom frivillig inn-

sats. Målet vårt er å få flere til å
gi litt av sin tid til å gjøre noe
for beboerne. Det kan være å
lese for dem, det kan være å ta
dem med ut eller andre ting. Vi
håper å få til mer av dette der-
som vi i neste års budsjett får

på plass en frivillig-koordina-
tor, sier Tjønsø.

Hun peker også på at Frivil-
ligsentralen ble styrket med
100.000 kroner inneværende år

Roar Wessel Olsen og Liv Tjønsø tror frivillighet og oppussing skal gi bedre Sortland-omsorg. (Foto: Morten Berg-Hansen)
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Bladet Vesterålen Fre 15. mai 2015Skålte i melk for skoSORTLAND: –  Dette eren gledens dag, sier re-kord ved Sortland vidre-gående skole avdelingKleiva, Rune Lødemel. 

T O N E M .  S Ø R E N S E N
t o n e @ b l v . n o

Elever, lærere, hester og ansat-te i Landbrukstjenesten, bon-delagslederen og rektor, allevar samlet til spontan feiring iKleiva onsdag. 
Nyheten om at skolegårds-bruket kan bevares ble tatt imot med ballonger, flagghei-sing og kake. 
– Dette er supert! Det ermange som har arbeidet, framange hold,  med denne saken.Artig å dele  gleden i dag, medbåde næring, utdanning og fag-miljøet samlet, sier leder i Sort-land bondelag, John- Eirik Bjør-lo.  

Blir en ny giv 
Han sier skolegårdbruket erutorlig viktig for både skolen

og landbruksnæringa i regio-nen. 
– Jeg tror dette vil gi land-bruket en ny giv. Det er et sværtpositivt vedtak man vil fatte ifylkestinget i juni, sier Bjørlo. – Snuperasjonen er ganskestor, fra først å avvikle til å nå siat man vil satse og utvikle sko-len, sier han. 

Bjørlo sier saken viser at detnytter og si i fra. 
– Både fra politisk hold ogfra næringa har det vært jobbetmed denne saken siden i fjor,sier han. 
Ordfører i Sortland, GreteEllingsen fikk æren av å heiseflagget til topps i Kleiva. Ogfikk prøvd seg på hesteryggenogså. 

Nytt perspektiv
– Dette er en gledens dag foross. Det har vært jobbet hele ti-den for dette. Det er et godtvedtak som er fattet, og nå kanvi forsette utviklingsarbeidet, itråd med det forslaget vi tidli-

gere har lagt fram for skole-gårdsbruket, sier rektor RuneLødemel. 
– Slik jeg ser det, er det nåopp til skolen at dette blir ensuksess, sier Lødemel. 
Egil Hitland sier at man nåfår et helt annet perspektiv å ar-beide ut i fra. 
– Dette viser at man har tropå Kleiva som kompetansesen-ter for regionen, sier han. 
– Nå planlegger vi ikke foravvikling men for utvikling, sierNils Skjørholm, som fikk med-alje om halsen for arbeidet hanhar lagt ned. 
– Det er mange som har ar-beidet for denne saken, sierSkjørholm, som tror på en nygiv for Kleiva. 
– Mange av de ansatte harfølt seg litt deprimert. Nå er ut-siktene noe helt annet, nå kanvi brette opp ermene og ta fatt,og gjøre noe bra, sier han. 
– Vi skuler til andre land-bruksskoler, som har gjort sno-perasjoner, og lyktes. Om vi tardet beste fra disse, og flytterdet til Kleiva, blir det veldigbra. Vi skal bygge opp den bes-te arktiske landbruksutdan-nelsen!

Full jubel i Kleiva: Flagget ble heist og det ble skålt i melk, etter nyheten om at skLødemel Egil Hitland, Nils Skjørholm og Ragnhild Renna. (Foto: Tone M. Søren

– Utrolig viktig for næringa Skolegårds-b
SORTLAND: Skolegård-bruket ved Kleiva kan be-stå, og skal vurdere pånytt  etter at fylkesrådethar snudd i saken.

T O N E M .  S Ø R E N S E N
t o n e @ b l v . n o

Det er enighet mellom Arbei-derpartiet, KrF, Senterpartietog SV om å foreta en ny vurde-ring av hvordan naturbruksut-danningen på Kleiva kan forny-es og forbedres.
– Målet er en god landbruks-utdanning på Kleiva. Nå endrervi mandatet til arbeidsgruppasom skal se på hvordan vi kanøke søkertallet, heve kvalitetenog finne bedre driftsmodellersom er gunstige økonomisk.

– Vi inkluderer næringa i ar-beidet og tror at det kan bidratil å øke lønnsomheten i skole-

gårdsbruket, sier fylkesråd forutdanning Grete Bang (Ap)som understreker at dette inne-bærer at skolegårdsbruket vedKleiva fremdeles kan bestå.

Denne avklaringen mellom Ar-beiderpartiet, Kristelig Folke-parti, Senterpartiet og SV kom-mer kun to uker etter at samar-beidet mellom partiene bleinngått.
– Skolen selv og næringenhar tidligere kommet med kon-struktive innspill og vi ønskerat utredningen også skal vur-dere en videreføring av skole-gårdsbruket, sier de fire grup-pelederne Peter Eide Walseth(KrF), Jon Tørset (Sp), MaritTenfjord (SV) og Jørgen Bikset(Ap).

Fylkesrådet foreslår å endremandatet i Fylkestingets sam-ling i juni og bevilger samtidig

Ordfører Grete Ellingsen tilhest for aller første gang.(Foto: Tone M. Sørensen) 

Med kaker feiret elever, lærere og ansatte i Kleiva. (Foto: Tone M.Sørensen)

SORTLAND: – Jeg er vel-dig  glad for at det kanløse seg. Dette er utroligviktig signal for land-bruksskolen, sier ToveMette Bjørkmo (Ap). 
T O N E M .  S Ø R E N S E N
t o n e @ b l v . n o  

– Jeg er veldig, veldig glad forat det endelig kan løse seg. Det-te er utrolig viktig for land-bruksskolen, og et veldig viktigsignal, sier Bjørkmo. 
Hun tilføyer at det er slik atdet firrige fylkesrådet ikke had-de mulighet til å få dette til. 
– Det har det nye rådet mu-lighet til, og det er viktig, sierhun 

– Veldig bra 
Bjørkmo forteller at det harvært jobbet ganske intenst medsaken. 

– Jeg har også vært i kontaktmed Kleiva om dennen saken

og vet hvordan de har jobbet,og synes de gjør en bra jobb. Nåfår de arbeide med at skole-gårdbruket skal være med i vur-deringa, og det er veldig bra,sier hun.
– At næringa blir tatt meddet er kjempeviktig. Da harman et godt kunnskapsgrunn-lag for å gjøre de rette vurde-ringene, det er utrolig viktig,sier Bjørkmo.  

Hun poengterer at skole-gårdbruket har stor betydningfor landbruksnæringa. 

Gjør Kleiva attraktiv 
– Det som skjer nå er at de nåhar en mulighet til å gjøre Klei-va attraktiv, å gjøre det slik atungdommen har lyst til å gå påKleiva. Dette er en viktig skolefor Sortland , og jeg håper atdette går rette veien, sier hun.  Bjørkmo sier det har stor be-tydning for Vesterålen og Lofo-ten å ha en landbruksskole med

skolegårdsbruk. 
– Å ha en landbruksskolemed skolegårdbruk som liggersør i fylket, det er for lang av-stand, sånn er det bare. Vitrenger en i begge endene avfylket, sier Bjørkmo.  

– Jeg tror dette blir veldig bra,og at det blir godt mottatt påKleiva er jeg sikker på, sierTove Mette Bjørkmo (Ap).(Arkvfoto) 
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1 krone i bonus med YX Bonuskort!
 Kortet får du gratis på stasjonen.

 Gjelder på følgende stasjoner:

 YX Bardufoss, YX Bogen i Ofoten, YX Sørvik,   YX  Evenskjer, YX Sigerfjord, YX Lødingen,   YX Vestre Jacobselv. YX Misvær

Vi feirer                
enda en nyåpning av 

ny stasjon i nord,
YX Evenskjer !

1 krone i bonus med YX Bonuskort!
 Kortet får du gratis på stasjonen.

olen i Kleiva 

kolegårdsbruket og melkeproduksjonen ved skolen kan bestå. Erik Jensen, John-Erik Bjørlo, Grete Ellingsen, Rune
nsen)

bruket vurderes 

Fylkesråd for utdanning Grete Bang sammen med gruppeleder-ne Marit Tennfjord (SV), Jørgen Bikset (Ap), Peter Eide Walseth(KrF) og Jon Tørset (Sp). (Foto: Nordland fylkeskommune)

500.000 kroner til arbeidet.Landbruksnæringen skal invol-veres av gruppen som skal utre-de fremtidens naturbruksut-danning på Kleiva. 
I tillegg åpner en for at grup-pen skal kunne utrede fortsattmelkeproduksjon og skole-gårdsbruk.
– Politikk virker. Vi er gladefor at det har en betydning at vihar kommet i posisjon. Vi komlett til enighet med Arbeider-partiet og KrF og er glade for atde ville se på hvordan vi kan fåen bedre landbruksutdanning,og ikke konkluderer på forhåndmed at det ikke er mulig åvidereføre et bedre og merlønnsomt skolegårdsbruk. sierJon Tørset (Sp) og Marit Tenn-fjord (SV).

SORTLAND: – Det skalikke være vanskelig å fåorganisert dugnadsar-beid for fiber-utbygging.
M O R T E N B E R G - H A N S E N
m o r t e n @ b l v . n o

Det sier Odne S. Andreassenpå Holmstad, en av initiativta-kerne til facebookgruppa «Fi-ber Bredband Indre Eids-fjord». Gruppa har over 200medlemmer.
– Dette er folk som er enga-sjert i fiber-utbygging i områ-det vårt. Vi har det dårligstetilbudet fra Telenor og vi hardet dårligste tilbudet fra To-talnett, sier Andreassen.

Han sier Telenors kapasiteter så sprengt at selskapet erbegynt å takke nei til nyekunder.
– For å forberede utbyg-ging av fibernett til innbygger-ne har Indre Eidsfjord vann-verk lagt ned rør til fiberka-bler i det største boligfeltet

her inne. Over en kilometermed rør er på plass i marka,og det e klart til å trekke ka-bler, sier Andreassen.
Han mener lav hastighet ogtilsvarende stor frustrasjongjør at innbyggerne er villigetil å stille på dugnad for å få fi-ber-tilbud.
– Tilbudet her er så dårligat det ikke skulle være noeproblem for en fiberleveran-dør å få kunder. Og jeg vet atman andre steder har stiltmed dugnadsinnsats i form avgraving av trasé for å få fiber.Det er aktuelt også i vårt om-råde, sier han.

Han sier tilbudet til innbyg-gerne i området er blitt dårli-gere etterhvert som brukenøker. Med strømming av filmog tv i mange heimer, spiseskapasiteten opp.
– Det bør være store mulig-heter for en utbygger å få etstort antall kunder, og kundersom stiller med dugnadsinn-sats, sier Andreassen.

– Tar gjerne
et tak for fiber

Vannverket har lagt ned trekkrør for fiber, sammen medvannledninga. (Foto: Innsendt)
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3! :
Vi lovte i 2011: Hva har vi gjort i 2011–2015: Hva skal vi gjøre videre i 2015–2019:
Beholde dagens skolestruktur
Bedre kvaliteten i skole og barnehage

Beholdt dagens skolestruktur
Oppgradert flere skolebygg og uteområder
Plan for kvalitet i skolen
Kompetanseløft for lærere
Montessoriskole på Jennestad
Nye barnehager i Sigerfjord og Holmstad

Beholde dagens skolestruktur
Flere skolebygg og uteområder skal oppgraderes
Gjennomføre kvalitetsplanen for skolene
Flere etter- og videre-utdanningstilbud for 
lærere
Utarbeide ny kvalitetsplan for barnehager

Likebehandling av offentlige og private barne-
hager

Justerte satser som er like for alle
Økt faglig samarbeid mellom offentlige og 
private barnehager

Fortsatt likebehandling og styrke samarbeid et 
mellom offentlige og private barnehager

Mer asfalt på veiene Gjennomført betydelige opprustninger og 
asfaltering av Sortlands gater og veier
Landets første Trafikksikre kommune

Gjennomføre allerede vedtatte prosjekter som 
Bjørklundveien, Markveien, Fagerlundveien 
som går til Lamarktunet samt Steiroveien
Gjøre ferdig asfaltering i sentrum
Opprustning og asfaltering av flere kommunale 
veier, gjerne i samarbeid med private

Redusere eiendomsskatten, og jobbe for å fjerne 
den på sikt

Eiendomsskatten ble redusert i 2012, 2013 og 
2014, samtidig med at vi økte bunnfradraget

Fortsette å redusere eiendomsskatten

Aktiv tilrettelegging for næringsutvikling og 
næringsareal både i bygdene og i byen

Tilrettelagt for næringsutvikling gjennom ny 
sentrumsplan
Igangsatt revisjon av arealplan for spredtbygde 
områder

Legge til rette for offentlige og private 
nyetableringer
Aktiv tilrettelegging for utvikling innen land-
bruk, havbruk og industri

Legge til rette for offentlige og private 
nyetableringer
Innføre en JA-holdning og enklere saks-
behandling

En positiv fradelingspolitikk i bygdene. Antall 
JA-saker har flerdoblet seg de siste årene
Mange flere fikk utnytte sine eiendommer til 
bolig, hytte eller næring

Bevare og videreutvikle Kystvakten på Sortland
Utvikle en tydeligere miljøpolitikk
Forenkle saksbehandlingen i Sortland kommune 
ytterligere

Velferdstilbud når du trenger det: Riktig balanse 
mellom sykehjemsplasser og hjemmebasert 
omsorg

Omsorgsplan med planer om å samle kom-
munenes funksjoner i et Helsehus
Bygger opp topp moderne plasser for demente 
på Håløygtunet
En sterk og velfungerende hjemmehjelpstjeneste
Gode samarbeidsordninger med det frivillige

Realisere Helsehuset, med  blant annet lege-
tjenester, fysioterapi, ergoterapi og helsesøster-
funksjoner samlet
Styrke tilbudet for de som ønsker å bo hjemme
Mange nok korttids- og langtids sykehjemsplasser
Styrke og utvide tilbudet for demente

Et spennende idrettsmiljø, friluftsliv og kulturliv 
som utfordrer og underholder

Realisert Kulturfabrikken
Innført gratis leie av Blåbyhallen for barn 
inntil 12 år
Realisert flere nærmiljøanlegg

Videreutvikle aktivitetene i Kulturfabrikken
Gratis leie av Blåbyhallen for barn inntil 18 år.
Jobbe for realisering av en ny flerbrukshall i 
Sortland.

Styrke lokaldemokratiet og innbyggernes inn-
flytelse

Borgermøter i biblioteket med ordfører – åpent 
for alle
Ordfører ute på skoler og arrangementer

Fortsette å være tilgjengelig for alle kommunens 
innbyggere i spørsmål som er viktige for den 
enkelte 

Kommunen skal være en god arbeidsgiver som 
har tett dialog med de ansatte

Betydelig redusert sykefravær i kommunen Fortsatt fokus på arbeidsmiljø og sykefravær i 
kommunen
Jobbe for å få færre deltids- og flere heltidss-
tilinger i kommunen

Vil du vite mer om vår politikk les mer på www.sortland.hoyre.no
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Når mamma inviterer til tangsprell i fjæra jubler alle ungene. 
Det gjør også Grete, for når tiden tillater det, 

er det barna som får hennes fulle oppmerksomhet. 

Ordførermamma med
GRETE ELLINGSEN
Alder: 39
Bosted: Sortland
Jobber med: Ordfører
Opptatt av: Alt som 
rører seg i Sortland

EGENMELDING
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På enden av et langt brunt trebord hjemme i familiehuset 
sitter Grete. Hun stabler sammen aviser og rydder unna 
noen papirer. Det er gått fire år siden hun ble ordfører, år 
som har vært utrolig spennende og lærerike. Det er nettopp 
her ved dette bordet, i sitt eget hus i Parkgata mange viktige 
avgjørelser er blitt tatt. Hun liker å sitte her å jobbe når tiden 
tillater det og roen er der. Med tre barn er det ikke akkurat 
rolig, men noen timer i døgnet er det stille. 

Foran pc-en hjemme får hun den roen hun trenger til ofte 
krevende oppgaver. De fire årene som har gått har gitt henne 
et godt perspektiv på hva som rører seg i Sortland kommune 
og på hvordan det er å være i ordførerollen. 

Grete liker det, hun ønsker seg fire nye år. Hun trives med 
denne livsstilen, ja for det er nemlig ikke en vanlig jobb. Den 
krever hele døgnet og hele året, men hun mener at det er slik 
denne jobben må være. 

Det er lenge siden hun stilte med blanke ark som 35 åring, 
og rett og slett bare hoppet i det. Selv med åtte år bak seg i 
formannskapet, ble hverdagen ganske forandret.

– Ja for hun hadde jo ikke sett seg selv som ordfører den 
gangen i 2003, da hun ble kumulert inn til en 8.plass i 
kommunestyret.

Grete liker utfordringer og innrømmer at det tok sin tid 
å lære seg å lede et kommunestyre. Hun har laget sin egen 
«dreiebok» som hun kaller den – og har tanker om å lage en 
bok på hvordan gjennomføre politiske kommunestyremøter.

Men det er lenge siden forrige valg og hun har fått skik-
kelig dreis på sin oppgave som politiker. Engasjement driver 
henne, og hun gleder seg hver dag til å gå på kontoret. 

– Tro det eller ei men det har ikke vært mange dårlige 
dager, sier hun. Det er mye jobb og på kveldene kan hun ofte 
svinse rundt på sokkelesten i Rådhusbygget, alene. 

Grete er ganske fornøyd med hva de har klart å få til på 
disse årene.

Hardt arbeid er svaret på hvordan dette har vært mulig. 
Det er en stor forpliktelse og ikke minst ansvar knyttet til en 
slik rolle, og Grete tar den svært alvorlig. Den kan til visse 
tider være nokså ensom. Man tar jo ofte avgjørelser som 
angår mange mennesker, også de upopulære, men slik er det. 

Familien har vært støttende og dette er noe de gjør 
sammen. Mannen Geir Abel har for det meste hovedansvaret 
hjemme. Derfor kan hun håndtere den uforutsigbare jobben 
dette kan være. Dagens plan kan endres fort, og kan for 
eksempel munne ut i ei reise til Oslo. 

Hun smiler, men er alvorlig når hun forteller at hun ikke 
ville gjort dette om ikke familien var enig. Hun er også glad 
for at de rundt henne forstår og at hun har rause venner. Det 
blir lite private sosiale ting, den tida som er igjen går som 
oftest til de hjemme.

Grete er glad i barn og mennesker generelt. Det gir henne 
masse energi. For Grete betyr familien mye og hun tar barna 
med i fjæra eller i fjellet når anledningen byr seg. 

Hennes interesse for geologi og geografi gjør at hun ofte 
funderer på hvorfor dalene er buet , fjellene spisse og hvorfor 
det er masse stein på fjelltoppene.

I fjæra på Holm er det alltid spennende for så vel store som 
små. Grete elsker å leke med barna. Ikke bare med egne, men 
gjerne med andres også. Hun sjekker flo og fjære og tar med 
seg ungene på utflukt..

Sin kjærlighet for alt som kan krype å gå i fjæra har hun 
overført til ungene. God rekreasjon fra en hektisk hverdag 
er det også. 

– Å høre på havets bølger og vinden som røsker eller still-
heten, gir ro i sjelen.

Det er ikke bare i lek hun prioriterer barna. Grete har barn 
med eget kommunestyre og ungdommer i praksis hos ordfø-
reren i kommunestyret. Hun syns de er flinke til å ta ansvar 
og takle utfordringer. 

– Vi har mange flotte små ordførere i denne kommunen, 
sier hun.

For Grete er det viktig å kunne gi noe tilbake til samfunnet 
og for henne ble det politikken. 

– Det er her mitt hjerte ligger og jeg vil at Sortland fortsatt  
skal være et godt sted å vokse opp, sier hun.

Hvordan klarer du å få alt til å gå opp i en hektisk hver-
dag?

– Jeg er blitt en veldig god multitasker, sier hun og ler.
Hjemme jobber hun ofte samtidig som hun lager mat. Det 
hender at sausen røres rundt i parallelt som hun snakker 
med et departement i telefonen.

Man kan jo lure på om hun aldri blir sliten, men i dette 
ligger det naturligvis struktur. Hun legger seg tidlig, for søvn 
er viktig for henne. En skikkelig bokorm er hun også, litte-
ratur har nesten like høy prioritet som bunkene med saker 
på bordet hjemme.

Nye utfordringer står klare, og Grete er motivert for å fort-
sette sitt engasjement som Sortlands ordfører.

– Jeg har jo drømmejobben- og vet nå hva jeg går til…

Tekst og foto: Jane Willassen

TID FOR LEK

Grete er motivert og klar for fire nye år som Sortlands ordfører.
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Det er tirsdag morgen. Klokka har ennå ikke passert sju, 
og skogens fugler har så vidt fått renset strupene sine. I 
Kjerringnesdalen står Liv klar til å starte dagen med en tur 
på Kollen. Hennes faste turkamerat, hunden Mira er ivrig på 
å komme avgårde. 

Det som for mange regnes som ren galskap er for Liv den 
perfekte starten på dagen

– Dette er herlig og en utmerket måte å begynne dagen på, 
sier Liv, i det vi starter å gå. 

– Hunden er min livsforsikring. Jeg vet den må ut å gå, 
og da må jeg være med, og får med det god trim, sier den 62 
årige spreke damen. 

For 20 år siden var hun tilbakestrømmer etter flere år i 
Kristiansand. Hun ville heim til Vesterålen og til heimgården 
i Sigerfjord. 

De fleste forbinder henne nok som kommunepolitiker, 

andre har møtt henne som den blide vertinnen på Naustet 
i Sigerfjord. 

– Naustet har vi nå tatt tilbake, men vi blir ikke til å ha like 
mye trykk der som vi hadde før. Det tar for mye tid, og grunnen 
til at vi la det ut til leie var for å frigjøre mer tid til barn og 
barnebarn, og ha fri når andre hadde fri, sier Tjønsø.

Hun går nå inn i sin fjerde periode som folkevalgt i 
Sortland kommune. Og hun har et spesielt engasjement for 
eldreomsorgen i kommunen. 

Jobben som sykepleier i Sortland kommune gir henne mye 
og hun gleder seg til hver eneste arbeidsdag. 

– Jeg er opptatt av at de eldre skal få en verdig alderdom. Og 
politisk har vi sagt at vi ønsker de skal bo mest mulig hjemme. 
Det betyr og at kommunen er nødt til å se på de forebyggende 
tiltakene og jobbe for at folk skal være mer og mer i aktivitet.

Tjønsø mener eldreomsorgen starter allerede når man 

begynner i 1. klasse.
– All forskning viser at de som har god utdannelse også 

passer best på helsa si. Vi er nødt til å fortsette vårt arbeid med 
forebygging for at de eldre skal få en verdig alderdom og holde 
seg frisk, sier hun og legger energisk til: 

– Det vi trenger er en frisklivssentral. Et fysisk hus som 
består av lege, kostholdsekspert, helsesøster, fysioterapeut, 
ergoterapeut og diabetessykepleier der mennesker kan komme, 
få hjelp og råd for å holde seg frisk lengst mulig.
Det arbeidet vi har lagt ned viser at vi satser på folk. Det viser 
og den forvaltningsrapporten som ble framlagt om kvalitet i 
sykehjem. Vi er på rett vei, mener Tjønsø.

Turen opp til Kollen går fort unna. Vel oppe tas det en liten 
rast og Liv nyter utsikten. Kikker over byen hun har vært med 
å forme de siste årene, og byen hun med stolthet kan si er sterk 
på frivillighet. 

Liv er sprek og liker å gå i marka. Hunden Mira er hennes faste følge på turene.

Med 
kjærlighet 

for de eldre

Liv Tjønsø er dama som får dårlig samvittighet 
av å sitte for lenge i sofaen. Fysisk aktivitet og 

jobb holder henne både frisk og aktiv.



17

HJEMME HOS 
ROAR

Roar er en engasjert alenepappa 
som er opptatt av skole, byut-
vikling, næringsliv og gode op-
pveksttilbud. Kanskje kjenner du 
han igjen fra hans tid som aktiv 
ungdomspolitiker i Sortland? Vi 
kan love at han fortsatt har det 
samme brennende engasjementet 
for barn og ungdom og for deres 
oppvekstvilkår. 

I Sortland Høyre finner du folk i 
alle aldre og fra hele Sortland. Vi 
lover at vi vil jobbe hardt for å fort-
satt gjøre en god jobb for Sortland.

Med 
kjærlighet 

for de eldre
LIV TJØNSØ
Alder: 62
Bosted: Sigerfjord
Jobber med: 
Sykepleier
Opptatt av:
barns oppvekstvilkår, 
skolenes læringsmiljø, 
innvandreres vilkår i 
Sortland, pleie og omsorg 
i helse

EGENMELDING

– Jeg syntes vi har fått til mye de fire årene vi nå har sittet 
med makten. Jeg syntes vi skal gi oss selv en klapp på skuldra. 
Vi har vært tøff og samtidig rimelig dristig. Spesielt når vi 
ser på hvordan vi har forvaltet pengene de siste årene. Vi har 
brukt penger som ikke vil få konsekvenser for kommende 
periode, vi har budsjettert lurt og er fremoverlent, sier Tjønsø.

Turen på Kollen går mot slutten. Liv kunne ha pratet 
høyrepolitikk mange turer opp og ned. Hennes iver og enga-
sjement for en bedre kommune er stor. 

– Men det får vi ta en annen gang. Nå skal jeg hjem og 
drikke kaffe og spise frokost, sier Liv, og i morgen er det ny 
tur.

Tekst og foto: Roger Vagle



18

Sortland – 
et godt sted å vokse opp

Heimfløtter Marthe:

MARTHE HOV 
JACOBSEN
Alder: 39
Bosted: Gunsteins vei
Jobber med: 
Leder for Marked 
og kundesenteret i 
Trollfjordkraft AS
Opptatt av:
Barnehage, skole, kultur 
og næringsliv

EGENMELDING
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BLI KJENT MED 
ANN-RITA

Hjemme hos Ann-Rita diskuteres 
barnebarn, helse og omsorgstil-
bud i Sortland, næringsutvikling, 
kultur, og en rettferdig fradeling-
spolitikk. Er det litt sånn hos deg 
også? Ann-Rita kommer garantert 
til å jobbe for det du er opptatt av!

I Sortland Høyre finner du folk i 
alle aldre og fra hele Sortland. 
Vi lover at vi vil jobbe hardt for 
å fortsatt gjøre en god jobb for 
Sortland.

I hjemmet til Marthe Hov Jacobsen og mannen Tom Gunnar 
Aasen henger ballonger i tak og vindu. Mellomste gutt Viktor 
er blitt tre og har hatt feiring. Leker, grind og vippestol hører 
med til kjøkkeninventaret og dagene er hektiske. 

Huset på Strandskog rommer latter og trippende barne-
føtter. 

– Det var godt å komme hjem, sier Marthe som har fått et 
større perspektiv på livet. Det er nå snart to år siden broren 
Tor gikk bort, og det var han som bodde her i deres felles 
barndomshjem.

Marthe har ingenting imot å snakke om broren. 
– Jeg snakker gjerne om Tor, sier hun. 
– Vi sto hverandre svært nær, og jeg savner han veldig. Tor 

var veldig engasjert, og vi diskuterte alt fra musikk og kultur 
til jobb og politikk. Han var min beste rådgiver, og jeg øver 
meg fortsatt hver dag på å være uten han.

I atten år var Oslo hjemsted for Marthe, men da Tor døde 
bestemte familien seg for å flytte til Sortland.

Det er nå over ett år siden hun flyttet inn i barndoms-
hjemmet med mann og barn, og trives kjempegodt. 

– Vi hadde egentlig skrevet Henrik inn på skole i Oslo, 
men er glad vi tok valget og kom heim. Det er en enestående 
region.

Mannen Tom kommer inn døren, han har vært i Prestelva 
barnehage med Viktor. 

Tom Gunnar er opprinnelig i fra Magnor i Hedmark og 
jobber i forsikringsbransjen her på Sortland. For tiden har 
han pappapermisjon og trives med det. Begge er de svært 
fornøyd med barnehagen og skolen. 

Ute i vogna ligger lille Maria på 10 måneder. Marthe inn-
rømmer at dagene starter ganske tidlig og ofte rundt fem. 
Men det er helt greit, hun trives i mammarollen. 

Marthe er utdannet siviløkonom og har i tillegg tre års 
juss og statsvitenskap. 

I Trollfjordkraft AS jobber hun som leder for Marked og 
Kundesenteret.

– Det er en spennende jobb i en bransje i endring. 
Politisk er det barnehage, skole, kultur og næringsliv som 

ligger Marthes hjerte nærmest. 

– Det er ingen grunn til at ikke Sortland skal ha skoler 
helt i landstoppen. Kvalitet i skolen skal man ikke fire på og 
lærerne er utvilsomt skolens viktigste ressurs.

– Vi er heldige som har mange bra skoler med flinke 
lærere, og jeg kan ikke få fullrost barnehagen nok. I tillegg 
har vi nå fått flunkende nye skoleområder som danker ut det 
meste i hovedstaden.

– Sortland tar barn og unge på alvor. At vi ble kåret til 
Nordlands beste ungdomskommune, er bare et av mange 
eksempler. Sortland skal være et godt sted å vokse opp for 
alle, og da må vi være ambisiøse, sier Marthe.

Næringsutvikling, vekst og utdanning er også noe Marthe 
er opptatt av. 

– Vi trenger flere gründere og må tilrettelegge for nye 
arbeidsplasser. Her må kommunen spille en aktiv rolle.

Kultur betyr mye for henne. I Oslo var vi godt vant og 
bodde rett ovenfor litteraturhuset. Vi oppsøkte mange kultu-
relle arrangement med barna, men det kan vi også her. Vi 
har jo Norges flotteste Kulturfabrikk! Nå har vi også fått flere 
festivaler. Vi er heldige som har så mange ildsjeler som lager 
Vesterålen Matfestival, Festerålen og Sortland Jazzfestival.

Marthe er glad i musikk så det synges mye i huset. Hun 
sang i Acapellakor i Oslo og i band. I år skal hun delta i pro-
sjektkoret «Musicals in Concert» og gleder seg veldig til det.

Etter et prøveår på Sortland har familien bestemt seg for 
å bli boende.

Vi har jo besteforeldrene og nevøen min her, og det betyr 
mye for både ungene og dem. 

Det fins så mye bra her både for barn og voksne: En fan-
tastisk musikkskole, blåbyhallen, all verdens idrettsaktivite-
ter, åpen hall, dans, teater og ny kino. Jeg vil slå et slag for 
fotballfritidsordningen, FFO. Det er et kjærkomment tilbud 
til barn etter skolen og har fokus på lagånd, lek og samspill.

Å komme hjem til Sortland etter nesten tjue år borte, har 
vært en stor opptur. Fortsatt er det ting som gjenstår, men det 
gjøres betydelige grep for at byen og bygdene skal utvikle seg 
og bli enda bedre. Det er også god fløtt heim-politikk.

Tekst og foto: Jane Willassen

Sortland – 
et godt sted å vokse opp
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RUNE TJØNSØ
Alder: 31
Bosted: Sigerfjord
Jobber med: 
Heimebrenning av kaffe
Opptatt av:
«Fløtt heim»

EGENMELDING

VIL HA BEDRE TILRETTELEGGING
Gründer Rune:
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Rune er en kaffegründer. Han skjenker sin egen kaffe i krus 
og spiser middag mens vi snakker. 

Rune Tjønsø var 10 år da familien flyttet fra Kristiansand 
for å overta Ellingsengården i Sigerfjord. 

En god og trygg oppvekst i sterk natur har gitt den 31- 
årige mannen gode forutsetninger og meningers mot.

– Ja, det er mammas feil at jeg har havnet i politikken, sier 
han. Han er sønn av Liv Tjønsø, som har bred politisk erfa-
ring i Høyre. Han ler litt og sier at han selvfølgelig har tatt 
valget selv, men utelukker ikke at han ble en smule påvirket. 

Rune liker utfordringer og er vitebegjærlig. Han elsker å 
reise og liker nye kulturer. 

Før militærtjenesten var han utvekslingselev i Thailand, et 
lærerikt og spennende år. Etter hvert ble det studier og han 
tok eksportmarkedsføring i Ålesund. 

Sin første jobb etter endt utdanning hadde han i pro-
gramvarebedriften Mamut i Oslo. Etter noen år kjente han 
på suget og ville nordover. Han fikk arbeid i Tromsøfirmaet 
Norfra Eksport, trivdes kjempegodt i jobben, men fant seg 
ikke helt til rette i selve byen. 

Da stillingen som fabrikksjef i Viking Kompositt dukket 
opp, ble det Vesterålen og Sigerfjord. Dessverre slo markedet i 
Sør Amerika feil slik at bedriften måtte legge inn årene etter 
noen års drift.

I mellomtiden hadde Rune så smått kommet i gang med 
sin egen drøm, et kaffebrenneri. Ikke nok til å leve av, men 
verdt å utvikle. Planene er der og sakte men sikkert går det 
fremover. 

På dagtid selger han forsikringer i firmaet Vardia på 
Sortland. Det er en grei jobb som kan kombineres med kaf-
febrenneriet på si. Han reiser ofte rundt på lokale markeder 
og treffer mange artige og positive mennesker. 

 – Jeg må rose dem for deres engasjement og framsnak-
king av hverandre. Her møter jeg mange smågrundere som 
lever av de produktene de har utviklet og nevner bl.a Bettys 
Te-salong som et artig konsept.

Ute på tunet bygger han et kaffebrenneri med utsalg, et 

prosjekt han håper snart kan ferdigstilles. 
Rune ble valgt inn som vara styremedlem i Sortland 

Høyre. 
– Det er interessant å se at det fattes beslutninger det blir 

resultater av. Han opplever at det de enes om blir noe av. Se 
på veiene, de har fått ny asfalt. 

Han tror fast bestemt at Høyre er et parti som får ting unna 
og som står for utvikling. 

– Jeg syns vi har vært flinke å utnytte de ressursene vi har. 
Vi har klart å snu budsjettene der det har vært mulig. Den 
realistiske politikken Høyre fører er ikke bare tomt prat, den 
tar også ansvar for gjennomførelse. Jeg syns Høyre er gode på 
å finne hvordan utnytte ressursene bedre.

Men vi er ikke riktig så flinke på alt, så jeg ønsker meg 
en mer synlig næringssjef. Vi trenger noen som tar tak i 
ting, en koordinator som ser slike som har ideer i magen. 
Jeg startet opp min virksomhet uten noen form for hjelp 
fra kommunen. Jeg hadde støtte fra familien, men ønsker 
det var noen som kunne oppmuntre grundere litt på vei. Vi 
trenger en politikk som tar vare på ideskapere, og som gjør 
det attraktiv å være i Sortland. Er det noe vi har behov for så 
er det arbeidsplasser.

Har man mulighet for å starte opp noe eget, bør kommu-
nen kanskje bli bedre på tilrettelegging. 

Rune elsker naturen og går så ofte han kan opp fjellet 
Galten. Det er en times tur og passer ofte inn i de daglige 
gjøremål. 

Til høsten er han klar for filminnspilling. Han er nemlig 
en av deltakerne i «Med kjærlighet til Vesterålen». Det blir 
utrolig gøy og spennende. Ikke minst vil det bli en fantastisk 
reklame for Vesterålen, sier han med glimt i øyet. 

Tekst og foto: Jane Willassen

VIL HA BEDRE TILRETTELEGGING
Rundt et kjøkkenbord med utsikt over Brokløystinden 

drikker Rune egenprodusert kaffe. Mannen som «brenner» 
sin ide, ønsker en mer attraktiv etablererpolitikk.

Kaffegrunderen Rune Tjønsø elsker å være i natu-
ren og tar ofte en kjapp tur opp Galten. 
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Eksperimentelle Marita:

MARITA SVARTSUND
Alder: 35
Bosted: Sigerfjord
Jobber med: 
IT-konsulent i 
Sortland kommune 
samt Newton-lærer på 
Kulturfabrikken
Opptatt av:
Bedre skoler, bedre 
veier, bedre utemiljø for 
bedre helse, fornybar 
energi, næringsliv.

EGENMELDING

Vil bevare småskolene
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«Flytter skolene, 

flytter folk»

Marita Svartsund er IT-konsulent i Sortland kommune 
samt Newtonlærer. I dag har hun 26 lærevillige elever i 
tolvårsalderen som er på sommerskolens forskerfabrikk. 

De to siste årene har Marita holdt til her i Kulturfabrikken 
og trives med det. Det er hektisk og hun beklager den søte 
lukta og sier de har hatt karamellisering. Hun tørker av 
benkene og rydder mens vi prater. Elevene er ferdige for 
i dag og Marita går igjennom morgendagens gjøremål 
sammen med en kollega.

Marita er født og oppvokst i Sigerfjord, er utdannet 
dataingeniør og kom tilbake hit til Sortland i 2013. 
Hun bor sammen med mannen Rune i et koselig hus i 
Sigerfjord.

De har til sammen tre barn i alderen fem, sju og sytten. 
I tillegg har Rune tre barn som besøker dem innimellom. 
Marita ville egentlig bli politi , men livet endret seg da hun 
ble mor bare 18 år gammel. 

Marita er en engasjert type og allerede som ung var hun 
både elevrådsleder, russepresident og redaktør.

De mange lederverv som fulgte etter hvert, har gitt henne 

god bakgrunn innen organisasjonsarbeid. Hun er opptatt 
av politikk og jobber for kvalitet i skolen. 

Marita er vant til å ha det travelt, så da hun fikk spørsmål 
om å være med i politikken nølte hun ikke. Siden skole 
ligger hennes hjerte nærmest ønsker hun å jobbe for at ikke 
dårlig kommuneøkonomi skal sette grenser for utviklinga.

Å bevare småskolene er noe som er viktig. 
– Flytter skolene flytter folk og jeg ønsker at mine barn 

skal få gå på ei skole i nærmiljøet når de er små.
Marita er også næringslivsengasjert og ønsker seg flere 

arbeidsplasser til Sortland. Hun sier ja til oljeboring og 
mener Vesterålen ville tjent mye på det. I tillegg er et godt 
samarbeid på tvers av kommunene viktig. 

Sjøl om Marita er engasjert og travel betyr familien mye. 
Hun skryter av mannen Rune som er flink til å delta. Skog 
og mark og ikke minst fjæra blir ofte besøkt når tiden tilla-
ter det. Barna er godt trent, de er vant å gå i fjellet. I tillegg 
er Marita instruktør på Stamina hvor hun jobber fire-fem 
timer i uka. 

– Dette er livsviktig for meg. Det klarner hodet, gir 

energipåfylling og man blir på en måte avhengig av disse 
endorfinene kroppen selv produserer. Jeg har trent i alle år 
og er opptatt av at folk skal komme seg ut og holde seg i 
form. Merkede turløyper også utenfor Sortland er viktig å 
få til mener hun. 

En del huskelapper og systemer blir det nok for ei så 
engasjert dame fra Sigerfjord. Siden forskning og teknologi 
er noe Marita brenner for, ønsker hun å lære barn mer om 
roboter og programmering. Derfor har hun i samarbeid 
med sin kollega Kirsti Sogge Steimoeggen jobbet fram 
sommerskolen Robotcamp. 

Programmering er et fag som lærer barn å tenke logisk 
og i sekvenser. De lærer å dele opp problemstillinger og å 
løse problemet steg for steg for så å sette sammen løsningen 
til slutt. Dette er fag som går hand i hand med matematikk 
og fysikk, og som allerede er innført i Storbritania, Finland 
(2016) og Estland. 

– Kjempespennende sier Marita.

Tekst og foto: Jane Willassen

På det spennende Newtonrommet i Kulturfabrikken 
er damen i hvit frakk godt i gang med sine gjøremål. 

Med et stort engasjement loser hun elever i mål med sine eksperimenter. 
Engasjement er ikke noe fremmedord for Marita, som elsker å delta 

og har god fartstid på akkurat det.
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GEIR HALVORSEN
Alder: 59
Bosted: Sjøveien
Jobber med: 
Prosjektledelse og 
oppfølging i LNS
Opptatt av:
Idrett, skole, 
næringsutvikling

EGENMELDING
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Har       for bygda
– Vi må stå samlet å si ja til fremtiden. Mannen som 
jobber for bygda og skolen, ønsker et større engasje-
ment rundt næringslivets mange muligheter.

Ja-mannen 
Geir

Det sier Geir Halvorsen(59) fra Maurnes. I stua på Holmen 
er det besøk fra Andøy og diskusjonen går livlig rundt bordet. 
Oppe høres rasling fra legoklosser der sønnen Håkon leker 
sammen med en kamerat. 

Geir Halvorsen bor i et stille strøk i Sjøveien sammen med 
sin kone Elena og sønnen Håkon på 7 år. Han er utdannet 
ingeniør og bedriftsøkonom. Han jobber som prosjektleder 
i Leonhard Nilsen& Sønner (LNS) og kjører til Strandland 
hver dag. 

Jobben er spennende og innbefatter oppfølging i selskapets 
mange vei, jernbane og tunnelprosjekter. 

Skole, vei og næringsutvikling opptar Geir som er svært 
glad for siste vedtak for Maurnes skole. Debatten rundt sko-
lestrukturen har endelig fått en sluttstrek – et positivt utfall 
for bygda. 

– Nå får vi en skole som kan brukes i tjue år til, noe som er 
svært viktig for bygdas fremtid. 

Selv har han jobbet for dette og mener at ønske om påvirk-
ning og engasjement henger sammen. 

Halvorsen er ikke ny i politikken, han har bare hatt noen 
års pause. Han har vært med i to perioder og satt da i hoved-
utvalget. Maurnes har god tilvekst med 14 unger i første klasse 
og totalt 80 elever på skolen. Håkon som skal begynne i andre 
klasse har allerede lært seg å svømme takket være skolens 
basseng. 

– Vi har elever fra både Strand og Sigerfjord som benytter 
fasilitetene, det er veldig bra. De nye arealplanene for Sortland 
er positive til spredt boligbygging, noe jeg håper vil fortsette. 
Det vil gjøre det attraktivt å bo i bygda. At Sortland kommune 
har fått et driftsoverskudd på syv millioner i 2014 gjør at vi får 
noe tilbake. Gjennom økte bevilgninger har vi fått utbedring 
av Maurnes skole og veier med ny asfalt. 

– Nede ved Holmen er det full aktivitet. Her bygger 
Holmøykonsernet ny kai og administrasjonsbygg. Det blir  
base for tråler og havbruk som vil bety mye for bygda vår og 
for Sortland generelt. 

Den lille fritida som blir igjen etter endt arbeidsdag bruker 
Geir blant annet på idrettslaget Holmgang, der han er leder.

Holmgang har jobbet jevnt og trutt for å opprettholde tilbud 

for barn. 
– Vi må tilpasse oss de ressursene vi har, men vi har rimelig 

god økonomi. Det handler mer om menneskelige ressurser, 
men det er faktisk lettere å drive idrettslag i dag. 

Han sikter til de overføringene de får tilført gjennom blant 
annet tippemidler.

– Vi har skikarusell og skøyter på vinterstid, noe som 
er veldig populært. Det å ha et tilbud til ungene er viktig. 
Foreldrene slipper å kjøre inn til Sortland og det betyr mye. 

Geir har mange jern i ilden og tilføyer at skal man påvirke 
må man også engasjere seg. 

– Jeg blir litt lei av de som stadig kritiserer, man bør se opp 
til dem som bruker av sin fritid for å få noe til. Rent politisk 
kan vi være uenige i mye, og jeg må si at jeg har veldig respekt 

for motstanderen Christoffer Ellingsen og hans engasjement. 
Å ha ulikt syn og innfallsvinkler på saker er sunt. 

Når det gjelder fremtidsutvikling for øvrig er Geir svært 
opptatt av at kommunene må stå samlet. 

– Vi er forpliktet til å vise engasjement for kommunesam-
menslåing. 

Som den ja-mannen han er, mener han at vi må enes om 
fremtida. 

– Vi kan ikke si nei, vi må tørre å se på nye muligheter. Vår 
naboregion blir større, og det fins mange fine modeller vi må 
tørre å diskutere, sier Geir.

Tekst og foto: Jane Willassen

Geir Halvorsen og sønnen Håkon på 7 år trives på Maurnes.
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PÅ RETT VEI med Beate
BEATE BØ NILSEN
Alder: 49
Bosted: Kjerringnes
Jobber med: 
Markeds- og 
informasjonssjef i LNS
Opptatt av:
Få de beste 
videregående skolene, 
god infrastruktur (vei, 
båt, ferger, tunneler, 
bredbånd m.m.

EGENMELDING
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Det sier tidligere fylkesråd Beate Bø Nilsen som er svært stolt 
av hva Nordland fylke har fått til i Sortland og nevner spesielt 
Sortland Videregående skole. Med sine 16 år som fylkespoliti-
ker har skoler vært et viktig satsingsområde.

 – Min viktigste kampsak er å få de beste videregående 
skolene i Nordland! Det er den beste investeringen for velferd-
samfunnet. Den videregående skolen er grunnlaget for vårt 
næringsliv, og at den innehar gode lærere er selve rammen, 
sier hun.

Beate Bø Nilsen er født og oppvokst på Strandland. Hun er 
«favorittsøstra» til tre brødre i en søskenflokk på fire. 

– Vi er født med bare ett års mellomrom så mamma hadde 
nok å henge fingrene i, sier hun og ler. 

Beate har bodd i Sortland i 15 år og flyttet for et par år siden 
tilbake til Hinnøya. Sammen med mannen Reinert nyter de 
fantastisk utsikt på Kjerringnes med fjæra få meter ifra huset. 

– Her er det rene idyll, sier hun og viser meg plantene hun 
har ordnet utenfor. 

– Vi ønsket å bo på solsiden og Sigerfjord byr i tillegg på 
masse flotte folk.

Beate har hatt permisjon fra sin stilling som Markeds- og 
informasjonssjef i familiebedriften LNS. Som heltidspolitiker 
har hun pendlet mellom Sortland og Bodø nå i to og et halvt 
år. 

Det har vært utrolig lærerikt og interessant men nå venter 
en utfordrende jobb i familiekonsernet. Hun skal ha større 
ansvar for politikk og samfunn i bedriften som stadig er i 
utvikling. I dag teller de 1250 ansatte rundt om i verden, så det 
er nok av spennende dager som venter.

Beate har vært politisk aktiv i mange år, og har sittet i kom-
munestyret både i Andøy og i Sortland. På Nordland Høyres 
liste er hun 2. kandidat og nummer åtte i Sortland Høyre. Hun 
er nå klar for å ta tak i mange betydningsfulle oppgaver. 

Gode veier er viktig og som fylkespolitiker har hun selv vært 
med å jobbe for E-10 forkortinga til Evenes. Hun har stor tro på 
Hadselfjordtunnelen, og er sikker på at den vil komme.

– Vi må tenke Midtre Hålogaland som helhet, mener hun. 
Et større samarbeid mellom Ofoten-Sør-Troms -Vesterålen og 
Lofoten.

– Vi må være flinke til å vise handlingskraft, si ifra om saker, 
løfte dem frem og tenke nye tanker. 

Beate er damen som gjerne bretter opp ermene og sier ifra, 
om så til egen regjering. 

Da kuttene kom i ferge- og båttrafikken, tok hun initiativ og 
fikk lagt frem saken. 

– Vi er jo folkevalgte. Jeg hadde ikke gjort jobben min hvis 
fokuset ikke var tilstede, sier hun.

– Vi har mange dyktige politiske rådgivere fra Vesterålen i 
regjeringsapparatet, noe som er svært viktig for oss. Politisk 
rekruttering til fylket kan gi vår kommune større innflytelse.

Politikk er et spill der man må være rund på samarbeid og 
flinke til å inngå kompromisser Jeg liker at det er god takhøy-
de, vi skal jo tross alt gjøre det beste for velgerne.

– Vi må bli bedre på tilrettelegging for næringslivet, mener 
Beate. Hun ser for seg noe hun kaller Tandemrekruttering. 

– Vi kan ikke bare ha jobb til den ene parten når vi trenger 
fagfolk. Ergo må vi bli flinkere på å tenke både og. Man får 
ikke en familie til å flytte hit med jobb kun til den ene, mener 
hun.

Beate gleder seg til å ta fatt igjen, både i jobb og i valgkam-
pen. Den lille fritiden som er igjen bruker hun på familien og 
ikke minst på sitt barnebarn Evander 

– Han er min vakkerskatt og hun tar frem et bilde av den nå 
ettårige gutten. Han bor i Bodø, men jeg ser han så ofte jeg kan. 

Beate forteller om sine tvilling-sønner og om hvor mange 
tvillinger de for øvrig har i familien, hele 5 par! 

For meg betyr familien mest og vi er mye sammen. Reinert 
og jeg har «mine og dine», men ingen felles, og besteforeldre-
rollen er helt fantastisk. Hele storfamilien har fast tradisjon og 
møtes på Gran Canaria en gang i året. Tror jeg har fått det inn 
med morsmelken, kunsten å være sammen. Pappa og mamma 
lærte oss at helgene er hellige.

For å avreagere elsker Beate å være kreativ. Hun holder på 
med hagearbeid, hekler ,strikker og binder kranser. 

– Dette er rein terapi for meg. Men jeg har en fantastisk 
mann, Reinert. Han jobber også i samme bedrift, og jeg ser 
frem til våre morgenstunder i bilen. Vi reiser kvart over seks 
og starter på jobb klokken sju. Litt uenig i radiovalg er vi på 
mårrakvisten, men det er vår kvalitetstid…

Tekst og foto: Jane Willassen

Da kuttene i båt og fergetrafikken ble for store, tok hun tak og sa ifra. Damen som brenner for vei, skole og 
næring mener god økonomiforvaltning er avgjørende.

PÅ RETT VEI med Beate

– Vi trives godt på solsiden. Sigerfjord byr i tillegg på 
mange flotte folk, sier Beate Bø Nilsen.



Søndag 13. september

KRETS  STEMMESTED  TID
Sortland  Kulturfabrikken, Blåboksen  16.00–21.00
Strand Strand skole 16.00–21.00
Sigerfjord Sigerfjord samfunnshus 16.00–21.00
Maurnes Hognfjord grendehus 16.00–21.00
Indre Eidsfjord Eidsfjord grendehus 16.00–21.00

Mandag 14. september

KRETS STEMMESTED TID
Sortland Kulturfabrikken, Blåboksen 07.00–21.00
Strand Strand skole 08.00–21.00
Sigerfjord Sigerfjord samfunnshus 08.00–21.00
Maurnes Hognfjord grendehus 08.00–21.00
Indre Eidsfjord Eidsfjord grendehus 08.00–21.00
Holand Kleiva bygdehus 08.00–21.00
Jennestad Jennestad samfunnshus 08.00–21.00
Blokken  Blokken grendehus 08.00–19.00
Godfjord Reinstad grendehus 08.00–19.00

Når og hvor kan du gi din stemme

Behov for transport?

Sortland Høyre ordner med transport til 
de som har behov. Transport ordner vi søndag 13. september 
og mandag 14. september.

Transport er tilgjengelig så lenge valglokalene har åpent og i 
hele kommunen.

Vennligst ta kontakt så hjelper/bringer vi deg til 
valglokalene. Vær helst ute i god tid.

Valgkampkontoret telefon 917 80 266

VALGVAKE 2015

På valgdagen arrangeres det valgvake for 
medlemmer av Sortland Høyre.

TID:  Mandag 14. september fra kl. 20.45
STED:  Blå Bar (Blåbrygga på Sortland)

Alle gamle og nye høyremedlemmer ønskes hjertelig
velkommen til Valgvake 2015.
Valgmat og valgkampstemning serveres! Ta med venner og familie!

Sortland Høyre

Vi vil fortsatt lede Sortland!
Forhåndsstemmegiving
Du kan avgi stemme i forhåndsstemmemottaket 
fra 10. august–11. september 2015.

Hvor kan du forhåndsstemme?
Forhåndsstemmemottaket finner du på Servicetorget 
i Sortland kommune, Rådhus I.

Åpningstider forhåndsstemmemottak
Alle hverdager mellom kl 08.00–15.00
Lørdag 5. september fra kl 10.00–13.00

Valgkort
Ta gjerne med valgkortet, selv om dette ikke er noe krav for å avgi stemme.
Hvis du IKKE har mottatt valgkort, kan du fortsatt avgi stemme.
Husk legitimasjon når du skal avgi stemme!
 

Forhåndsstemmemottak andre steder
Det avholdes også forhåndsstemmegiving ved følgende institusjoner:

26. august            Troneshaugen boligstiftelse             10.00–12.00
26. august            Lykkentreff Borettslag (Sjøgata)      13.00–14.30
31. august            Lamarktunet                                      10.00–12.30
31. august            Parken Bo- og servicesenter             13.00–14.30
01. september     Sortland videregående skole            12.00–14.00

S O R T L A N D


