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Spesialisten 
på bilskade

� Bilskadesenter med avtale med de
fleste forsikringsselskap

� Bilberging for NAF
� Bilpleie, lakkforsegling og innvendig rens
� Svært konkurransedyktige priser

Ta kontakt for et
uforpliktende tilbud

Tlf: 76 13 35 85/480 36 000
raymond@myrekarosseri.no

Kim Jørgen tok sertifi kat klasse C og CE –

Ferdig etterforsket:
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Kim Jørgen tok sertifi kat klasse C og CE –

Ferdig etterforsket:
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Tilfredsstillende

om brannsikkerhet

Stoppet uten førerkort

Branninnspektøren i Øksnes kommune sier 

seg fornøyd med tilbakemeldingene på til-

synsrapport, både fra Tangsprellen barnehage, 

Alsvåg skole, Myre skole og Kløvertun barnehage.

Tilsynene anses for avsluttet – forutsatt at de som 

hadde avvik lukker dem som beskrevet innen frist.

Forrige fredag ble en godt voksen per-

son stoppet i bil etter mistanke om ved-

kommende kjørte uten førerkort. Det var 

tips fra publikum som førte til at politiet 

rykket ut. Bilføreren ble stoppet på streknin-

gen mellom Myre og Alsvåg. Det er oppret-

tet sak på den ulovlige kjøringen, ifølge 

lensmann Johnny Holen.

Marint senter

Planene om Marint senter i Øksnes er ikke lagt død. Ordfører Karianne B. 

Bråthen sier til ØA at hun er opptatt av planene og kommer til å ta opp 

temaet i de rette fora når anledningen byr seg. Hun ønsker selvsagt at man 

skal få  realisert et Marint senter i en fiskerikommune som Øksnes. Hun 

kommer til å jobbe for at det skal komme, men når og om det blir noe av, 

kan hun ikke si noe om i dag.

Slått helseløs på åpen gate:

Hvordan 
prioriterer 
politiet?

Å bli utsatt for umotivert vold og slått og 

sparket helseløs på åpen gate, kan virke 

som en bagatell for politiet. Etter snart to 

uker er verken fornærmede eller mistenkte 

avhørt i saken.
Hjalmar Martinussen

hjalmar@oksnesavisa.no 90 92 67 70

Natt til 1. mai ble Inge 

Nilsen fra Myre brutalt slått 

ned utenfor puben mens 

han ventet på taxi. Etter at 

Nilsen var slått i bakken, 

haglet det med spark og 

slag mot hodet. Han mistet 

bevisstheten og våknet først 

da han var på tur til sykehu-

set i ambulansen.

Øksnesavisa har vært i 

kontakt med politiet denne 

uka for å få vite hva som 

videre har skjedd i saken 

siden hendelsen for snart 

to uker siden. Politioverbe-

tjent Børje Edvardsen som 

koordinerer kriminalsaker 

her i regionen, kan fortelle 

til Øksnesavisa at saken 

dessverre ikke har fått den 

prioriteten den fortjener.

 – Vi har rett og slett ikke 

kapasitet til å følge opp alle 

sakene, sier Edvardsen.

Han forteller videre at 

patruljen som var på vakt 

natt til 1. mai befant seg på 

Sortland da Nilsen brutalt 

ble nedslått. Cirka kvart 

over tre på morgenen fikk KOM 
HJEM TIL Øksnes-

mann
måtte gå 
rettens 
vei for å 
overleve

SIDE 11

Maria 
Solheim 
til Øksnes 
i juli SIDE 22

SIDE 18

      BEVISENE 
ER STERKE

inntar «Myrestripa»inntar «Myrestripa»

Gul 
nostalgi MIDTEN
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Hjalmar Martinussen
Redaktør
hjalmar@oksnesavisa.no

Andres meninger
Bladet Vesterålen
Stortinget ga et tydelig signal om at alle syke-
hus som hovedregel skal ha en stedlig ledelse, 
da Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt 
i vår. Vedtaket gikk rett inn i et mangeårig, 
spørsmål i vår egen lokalsykehus-debatt. Da 
Nordlandssykehuset i 2008 vedtok å fjerne den 
stedlige ledelsen på Stokmarknes og Grav-
dal, forsvant sykehusdirektørene – det lokale 
leddet, skriver Bladet Vesterålen.

Det man i stedet fikk, var en oppdeling i klinik-
ker etter fag, der hver enkelt klinikk hadde 
ledelse i Bodø. De lokale avdelingene i den 
enkelte klinikken hadde etter dette begrenset 
kontakt med lokale avdelinger av andre klinik-
ker under samme tak.

I 2012 innførte man i stedet en ordning med 
lokale koordineringsgrupper som skulle ha to 
møter i året, etter hvert med endret organise-
ring, der også ledelsen i Nordlandssykehuset 
skulle delta. Om man kommer så langt som til 
å gjennomføre to større driftsmøter i året, vil 
det likevel være grunn til å spørre om dette 
virkelig er en oppfyllelse av Stortingets signal 
om stedlig ledelse, mener avisa.

Stedlig ledelse på lokalsykehuset har man 
først når det finnes en funksjon i organisasjo-
nen som på en langt mer jevnlig måte har til 
oppgave å samordne de ulike virksomhetene 
under samme tak. Men det har i åtte år vært 
stor motstand hos ledelsen mot slike lokale 
funksjoner. Det bekreftes når det nå synes 
som man ønsker å tøye strikken for hvordan 
Stortingets vedtak skal oppfylles, skriver Bladet 
Vesterålen.

Kyst og Fjord
Det står respekt av styreleder Roger Hansen i 
Fiskarlagets Nord om at de ikke har hengt med 
i timen og skjønt alle vedtakene de har vært 
med på, mener Kyst og Fjord.

Det er liten tvil om hvem som har hatt hånden 
på rattet i Norges Fiskarlag de siste årene. Med 
en struktur der alle størrelser har vært ristet 
ihop i samme skrog, er det ikke unaturlig at det 
er de største fiskene som har kunnet dominere.

Derfor håper vi at Fiskarlaget Nord nå får all 
den honnør de fortjener. For ekstraordinært 
styremøte for å rette opp i beslutninger som 
er i ferd med å føre kyst-Norge ut på gale stier,  
er intet mindre enn en modig beslutning, slår 
avisa fast.

FiskeribladetFiskaren
Dersom Norge skal utvikle de marine nærin-
gene til nye høyder må det en nasjonal dugnad 
til, mener FiskeribladetFiskaren. Havforsknings-
instituttet som er utsatt for kritikk må ikke bare 
se truslene, men også mulighetene som ligger 
i kritikken, mener avisa.

I gang med 
oppvasken?
Det kan virke slik at Øksnes kommune 
er i startgropa for en nødvendig opp-
vask etter mange års feilvurderinger, 
saksbehandlingsfeil, og unødvendig 
«krig» mot næringsliv og privatper-
soner.

Øksnesavisa har fulgt og belyst 
mange av disse sakene der spesi-
elt teknisk enhet, ved ledelsen, har 
bevisst eller ubevisst sørget for støy. 
Det har igjen ført til ressurs-sløsing, 
ikke minst for Øksnes kommune, men 
selvfølgelig også for de av nærings-
livet og privatpersoner som er blitt 
offer for unødvendigheten. 

Ønsker dialog
Ved å invitere S. Hanssen AS og Myre 
Fiskemottak AS til dialog i forbindelse 
med farsen om henging av fisk på Klo, 
viser Øksnes kommune, ved rådmann 
Just H. Johansen, at kommunen øns-
ker en løsning. Rådmannen bekref-
ter også overfor ØA at en løsning 
er ønsket fra deres side. Det er ikke 
bestemt når møtet skal avvikles, men 

daglig leder ved begge bedriftene 
bekrefter at de er blitt kontaktet av 
rådmann Just H. Johansen. Både Ted 
Robin Endresen og Steinar Hanssen 
ser positivt på at kanskje en fornuftig 
løsning kan foreligge om ikke lenge.

riving av 
administrasjonsflØya
Øksnes Tverrpolitiske Liste ber nå 
kontrollutvalget i Øksnes opprette sak 
vedrørende riving av administrasjons-
bygningen ved Myre skole.
De anmoder kontrollutvalget om 
å undersøke hele prosessen ved 
antakelse av entreprenør. I tillegg ber 
de om at kontrollutvalget foreslår 
for kommunestyret at det gjennom-
føres forvaltningsrevisjon av teknisk 
enhet med hovedfokus på systemer, 
kompetanse og bemanning i forhold 
til oppgaver.

tar grep
At ØTL ved Jørn Martinussen går foran 
og griper tak i denne saken er godt 
håndverk, noe som også kan føre til 

en opprydding langs hele den kom-
munale linjen til fordel for næringsliv 
og private. 
Slike feilgrep og disposisjoner som har 
fått lov å utvikle seg i negativ retning 
med en fraværende administrativ 
ledelse, kan også føre til en indirekte 
belastning for de ansatte i Øksnes 
kommune. Noe som selvfølgelig 
rammer arbeidsituasjonen for de det 
gjelder.

tilnærming
Ordfører Karianne Bråthen har 
tidligere antydet at hun ønsker å gå i 
dialog med næringslivet i Øksnes.
Hun ønsker å bli bedre kjent med 
næringslivet i Øksnes, fortalte hun til 
Øksnesavisa for et par uker siden. At 
ordføreren velger på en slik måte å 
engasjere seg i næringslivet i Øksnes 
er svært positivt. På den måten kan 
ordføreren skape nødvendig og kon-
struktiv kontakt, og samtidig bygge et 
bedre samarbeid mellom næringslivet 
og det offentlige i kommunen.

Norges Fiskarlag har bedt 
Kulturdepartementet revurdere 
eller utsette slukking av FM-
båndet. Styreleder i Fiskarlaget 
sier opplysinger om at det ikke 
er gjort dekningsmålinger av 
det nye digitale nettet på sjø er 
merkverdig.
– Vi erfarer at det ikke er gjort 
dekningsmålinger på sjø for det 
nye DAB-nettet. Fiskerne melder 
om tildels dårlig DAB-dekning 
og det blir da oppsiktsvekkende 
at Norge skal være det første 
landet som slukker FM-nettet 
med vår kystlinje, sier leder Kjell 
Ingebrigtsen i en pressemelding.
Han mener dette er både 
alvorlig og oppsiktsvekkende. 
I brevet til departementet 
påpeker Fiskarlaget at fiskerne 
er ivrige radiolyttere, og bruker 
radioen blant annet for å 
høre værmeldinger. Fiskerne 
er avhengige av oppdaterte 
værmeldinger for å drive sikkert.

Fiskerne vil ha 
FM-båndet

20 tonn 
fraktet med 
helikopter
Helikopter er et 
transportmiddel som kan 
brukes til mange oppdrag. 
Dette helikoptret fra Heli-
Team i Harstad var å se på 
Myre i forrige uke. 
Det var Byggmakker som 
hadde leid det inn til å 
frakte materialer og utstyr 
til ei hytte som skal bygges 
på Skogsøya. I Løpet av fire 
timer hadde helikopteret 
fraktet 20 tonn materialer 
og utstyr fra Myre til tomta 
på Skogsøya hvor hytten 
skal bygges. Det er det man 
kaller effektiv befraktning. I 
retur til Myre tok det samme 
helikopteret med seg 
nærmere 30 000 liter søppel 
som var samlet opp langs 
strendene på Skogsøya. 
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Flanøren
Lørdag 28. mai

Dørene åpnes 
kl. 22.00 

Velkommen

PLASTER

– Stedet hvor du kan danse –

LØRDAG 28. MAI

Lørdagskafé
m/kaker, vårruller, lunch

Biffaften
fra kl. 20.00

Kokk: Tove Haaheim

Tlf. 76119920 / 90108883 

Party med bandet 
PLASTER og BBQ
«Life is good»

Velkommen

❈

Varmer opp til
Summer Games
Alsvåg IL arrangerer 
også i år Vesterålen 
Summer Games, lør-
dag 18. og søndag 19. 
juni. Nå inviterer de til 
å komme i form.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

Programmet for Vesterålen 
Summer Games 2016 er klart, 
og her blir det også i år noe 
for alle. 
I god tid før arrangemen-
tet tilbyr Alsvåg IL nå alle 
mosjonister et gjennom-
føringsmål. De inviterer 
mosjonister til å delta i trim-
klasse uten tid på alle øvel-
sene.
– For mange er veien selv 
målet. Derfor har vi fått utvik-
let et fi re ukers kom-i-form-
program for både mosjonister 
og aktive, som vi oppfordrer 
alle til å prøve, sier Alsvåg ILs 
Tommy Nordeng i en presse-
melding. 
På hjemmesiden til arran-
gementet, summergames.no fi n-
ner du ett forslag til program 
for mosjonister, og ett for 
aktive utøvere. Programmet 
varer fi re uker, altså helt fram 
til arrangementet hvis du 
starter nå.

SENTRUMSLØP, 
SYKKELRITT
OG NONSKOLLEN OPP
Summer Games starter lørdag 
18. juni med barneløp på Myre 
før det blir et 2,2 km langt 
sentrumsløp. Her blir det både 
konkurranse- og trimklasse.
Senere på dagen starter Tour 
de Staven sykkelritt. Også her 

kan man delta både med og 
uten tidtaking, og det er eget 
ritt for barn.
Søndag er det Nonskollen 
opp i Alsvåg, som er et mot-
bakkeløp. Her får turklasse-
deltakerne som løper uten tid 
starte en hel time før kon-
kurranseklassen.

SØKER STENGTE VEIER
Idrettslaget har i forbindelse 
med arrangementene søkt 
kommunen om stenging av 
kommunale veier, og bruk 
av kommunale veier til 
omkjøring. Nærmere bestemt 
søker de deler av Rådhusgata, 
Herr Mortensvei i tidsrommet 
12.00 til 12.30 den 18. juni. 

De søker også om tillatelse til 
å bruke kommunale veier til 
omkjøring i samme tidsrom. 

Alsvåg IL inviterer Vesterålen Summer Games 18. og 19. juni.

Søker psykolog
Øksnes kommune søker for 
tiden psykolog til en 100 
prosents prosjektstilling 
2016–2019. 

Får hjelp til søppelet
Øksnes kommune ved fagansvarlig eiendomsforvaltning 
svarer Gårdsforeningen Vornes Vel angående søppeltøm-
ming på Kongeplassen i Vorneset. 
– I perioden som Øksnes kommune har sommerjobb vil vi 
kunne påta oss arbeidet med å tømme søppeldunkene på 
Kongeplassen, er den gledelgige meldingen til Gårdsforenin-
gen. Det vil si at kommunen tar det på seg fra og med uke 21, 
til og med uke 28.

Victoriakorets vårkonsert
Victoriakoret ønsker 
velkommen til sin 
vårkonsert i Myre kirke 
søndag 29. mai.

Tradisjonelt har Victoriakoret 
holdt en vårkonsert og en 
julekonsert, i tillegg til mindre 
arrangementer ellers i året. Nå 
er det dags for vårkonserten 
i Myre kirke, der det i år vil 
bli Negro Spirituals og nord-
norske sanger. 
– Vi vil også få med oss Trond 
Jørgen Hansen og Truls Petter 
Hansen, som både vil synge 
og spille sammen med koret.
De vil også synge noen av sine 
egne sanger, forteller dirigent 
Victoria Sovatkina.
Det blir solister og mindre 
grupper i tillegg til koret, så 
dette blir en variert konsert.

– Vi håper mange vil komme 
til kirka for å høre koret synge 
i Myre kirke, sier Sovatkina.

Victoriakoret er mannskoret 
i Øksnes, som nå er blitt godt 
og vel 10 år gammelt. Korets 
musikalske leder og dirigent 
er Victoria Sovatkina,. Hun 
har vært organist i kirka 
og musikklærer i Øksnes 
kulturskole siden hun kom 
til Øksnes for mer enn 20 år 
siden.

Victoriakoret vil synge negro 
spirituals og nord-norske sanger 
under vårkonserten i Myre kirke 

på søndag. Tormod Hansen vil 
være en av solistene. 

(Foto: Trond K. Johansen)

Kvalitetsfi sker fra Andenes
Det ble ingen pris til 
Øksnes i år da Årets 
kvalitetsfi sker 2016 
ble kåret på årsmøtet 
i Norges Råfi sklag 
denne uken.

Kåret til Årets kvalitetsfi sker 
ble nemlig skipper Kai Elvan 
fra Andenes, med båten Ole 
Elvan. I juryens begrunnelse 
fortelles det at Årets kvalitets-
fi sker er et forbilde og raus på 
å hjelpe andre. 
Fisken fra denne båten har så 
fi n kvalitet at den kan bru-
kes til alle anvendelser – den 

pakkes fersk under skreimer-
ket, selges som blanktorsk til 
spanske fi skedisker, skjæres 
til fersk loins og produseres til 
klippfi sk for høykvalitetsmar-
ked i Brasil.
Båten leverer også hyse av høy 
kvalitet, ifølge juryen. Hele 
båtens mannskap skal være 
kvalitetsbevisste personer, 

som er fl eksible og lett å ha 
med å gjøre.
Elvan fi sker med snurrevad 
bare en time fra land, har 
fangstbegrensning i red-
skapen for å unngå store 
hal, sekker inn i inntaks-
binge med vann, bløgger 
umiddelbart og oppbevarer 
fi sken i sirkulerende vann til 
leveranse.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20



4    Øksnesavisa fredag 27. mai  2016

Leserbrev
Posten Norge AS

Kom til å tenke på en ting nå 
sida Posten Norge AS ikke 
leverer post/brev på lørdager:  
Sender du et brev på fredag 
som A-post, så står det i 
konsesjonen at dette skal være 
framme over natta.  Men – 
dette vil ikke komme fram for 
tidligst mandag, og da bruker 
det like lang tid som B-post 
– og skulle følgelig vært satt 
i samme portotakst – som er 
noe lavere.
Det samme gjelder for brev 
som blir sendt på lørdager – 
som A-post.  Denne blir ikke 

henta her hvor vi har «Post i 
Butikk» før på mandag – og 
er derfor tidligst framme på 
tirsdag – altså 3 døgn – som 
B-post.
Her tar Posten Norge AS 
betalt for ei tjeneste de ikke 
utfører tilfredsstillende – og 
alle brev/sendinger sendt 
disse 2 dagene skulle vært satt 
i takst som B-post…
Men – det er vel heilt 
OK for regjeringa (sam-
ferdselsministeren)?

ØysteinO.

Kvalkjøttet kommer
– men ikke ennå
Ifølge Jan Roger 
Knudsen ved Gunnar 
Klo må vi vente enda 
noen uker før vi får 
kjøpt årets kvalkjøtt 
her på Myre. Det kom-
mer blant annet av 
at kjøttet ikke selges 
på auksjon slik at alle 
får by på det, mener 
Knudsen.

Jan Roger Knudsen forteller at det er vanskelig å få tak i kvalkjøtt, og øksnesværingene kan måtte vente til 
midten av juni før Gunnar Klo får det inn. (Arkivbilde)

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

Erfaringsmessig vil folk gjerne 
ha hvalkjøtt når finværet 
kommer på denne tiden, men 
Gunnar Klo har ennå ikke 
kjøtt å tilby øksnesværingene.

Midten av juni
– Han som leverte mestepar-
ten av kjøttet for oss er borte. 
Vi har gjort avtale med et par 
andre kvalbåter i år, men det 
ser ikke ut for at vi får inn 
kjøtt før i midten av juli, opp-
lyser Knudsen.
Det kommer blant annet av at 
mange av båtene har prioritert 
å fiske hyse på Finnmarka 
først på sesongen. 
Det har også med at kjøperne 
gjør direkte avtale med 
båtene, istedenfor at kjøttet 
blir solgt på auksjon.
– Det burde vært en auksjon 

sånn at vi som er interessert, 
kunne få by på kjøttet, men 
den muligheten er borte. Det 
er helt imot det vi ønsker. Det 
gjør det vanskelig å få tak i 
kjøtt. I dag sitter én aktør og 
har hånd om brorparten av 
flåten. Det betyr at folk her i 
området ikke får kjøpe kjøtt 
når de vil ha kjøtt tidlig på 
sesongen, sier Knudsen.

Lite kvaL i oMrådet
Han mener at den løsningen 
gjør det vanskeligere for Gun-
nar Klo AS og andre mindre 
aktører å få tak i kjøtt.
– Kvalfangsten er kommet i 
gang, men det har også vært 
lite kval langs kysten. Det er 
i Barentshavet det er kval nå, 
påpeker Knudsen videre.
Gunnar Klo har imidlertid 
avtale med en båt som skal 

fangste i Vestfjorden, før den 
eventuelt går nordover kysten 
hvis den ikke får noe der.
– Dersom den får kval på 
Vestfjorden eller her i området 
så kommer han tidligere hit. 
Men ellers så får vi nok ikke 
kvalkjøtt hit før i midten av 
juni, avslutter Knudsen.
Så langt i år skal det være fan-
get 128 dyr, mot 113 på samme 
tid i fjor, med lavere kvoter.

Øksnes kommune:

Ber om møte med S. Hanssen 
og Myre Fiskemottak
Rådmann Just H. Johansen bekrefter overfor 
Øksnesavisa at kommunen ønsker en dialog 
med fiskebedriftene S. Hansen AS og Myre 
Fiskemottak AS.

Agenda og tidspunkt for 
møtet er ikke satt, men etter 

det ØA får opplyst fra råd-
mannen, er hensikten med 
møtet å få satt en strek for 
bråket rundt hengingen av 
fisk på Klo. Daglig leder ved 
Myre Fiskemottak AS, Ted 
Robin Endresen, er positiv 
til møtet, og håper at saken 
rundt fiskehjellene på Klo kan 
gå mot en rimelig løsning.

Hjalmar Martinussen
hjalmar@oksnesavisa.no 90 92 67 70

Øksnes kommune ønsker en dialog med S Hanssen og Myre Fiskemottak. Kanskje kan konflikten med 
fiskehjellene på Klo løses.

Fiskeriminister Per 
Sandberg oppnevner 
en pliktkommisjon 
som skal se på leve-
rings-, bearbeidings- 
og aktivitetsplikten i 
fiskerinæringen, og 
er en oppfølging av 
sjømatindustrimeldin-
gen som ble vedtatt 
av Stortinget i mars.

– Vi står overfor noen 
avgjørende beslutninger i 
norsk fiskeripolitikk. Arbei-
det kommisjonen nå skal 
ta fatt på har stor betyd-
ning, og jeg er fornøyd 
med å ha fått på plass et 
svært kompetent lag, sier 
fiskeriminister Per Sand-
berg i en pressemelding fra 
Fiskeridepartementet.
Kommisjonen vil bestå av 
følgende personer:
Lars Mathiesen, professor 
(økonom), NHH, Horda-
land
Erik Arnesen, rådmann, 
Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, 
Nordlandsforskning, 
Nordland
Bjørn-Petter Finstad, 
historiker, Universitetet i 
Tromsø, Troms
Bjørn Fredriksen, nærings-
sjef, Lenvik kommune, 
Troms
Benedikte Moltumyr 
Høgberg, professor (jurist), 
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post 
doc, Universitetet i Tromsø, 
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, 
Nofima, Troms
– Dette er en svært kompe-
tent samling eksperter 
som til sammen vil løse 
oppdraget på en meget god 
måte. Jeg gleder meg til å 
følge arbeidet deres, sier 
fiskeriministeren.
Endelig mandat for 
kommisjonens arbeid vil 
være klart om kort tid, 
og kommisjonen vil etter 
planen ha sitt først møte 
30. mai.

Fiskeri-
ministeren 
oppnevner 
plikt-
kommisjon
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Endelig helg

Ukas bilde

Uteliv

kirkeliv

ANNet

sport

Lørdag 28. mai
n Flanøren   Plaster

Søndag 29. mai
n Myre kirke kl. 11.00  Høymesse ved kap. Tsega

Søndag 29. mai
n  Myre kirke   Viktoriakorets vårkonsert

Lørdag 28. mai
n Øksnes Idrettspark  Morild-Leknes

HVaSKJEr...
... i lokalmiljøet? På denne siden har du/dere mulighet å opplyse 
om det. Det være seg basarer, sportsarrangementer, kirkeliv, 
uteliv, møter, foredrag, konserter o.l – Alt hva rører seg av 
aktiviteter i Øksnes! Kontakt ØA, tlf. 76 11 99 40 eller helst: send 
e-post: post@oksnesavisa.no

UKaS BiLdE
Har du et «blinkskudd» du vil dele med ØAs lesere? Vi mottar med takk alle bidrag til redaksjo-
nen. Knips i vei: natur, merkelige ting, artige situasjoner, kjæledyr, barn, kritikkverdige forhold 
– hva du enn ønsker... Send bildet og en liten forklarende tekst til e-post:  
post@oksnesavisa.no eller sms til: 41 46 87 94

2 stk. Flax-lodd sendes til innsenderen som får bildet sitt på trykk

Litt av hvert i fjæra på Sommarøya. Foto: Hans J. Berntsen

Jeg gjør meg noen tanker om 
politiet og politireformen og det får 
meg til å stille  noen spørsmål. Hvor 
er det som skulle være nærpolitiet.? 
Har politiledelsen og våre rikspoliti-
kere en annen definisjon på hva 
som er nært enn mannen i gata? For 
kort tid siden opplevde vi i Øksnes 
er alvorlig voldsepisode der politiet 
valgte å avhøre den fornærmede 
først etter 12 dager. Det sier vel litt 
om hvilke prioriteringer politiet gjør. 
Det på tross av at man har skjerpet 
inn dette med vold. 

For noen uker siden kunne jeg 
også lese om en person som hadde 
rasert en pub på et mindre sted i 
Troms. Her måtte heimevernet og 
brannvesen rykke ut for å ta hånd 
om gjerningsmannen. Politiet 
ankom stedet først etter tre timer. 
For et par år siden gikk en person løs 
på Valdres-Expressen og drepte tre 
personer med kniv. 
Bilbergingsmannskapet måtte ta seg 
av gjerningsmannen og politiet kom 
frem til åstedet først etter 1 time 
og 20 minutter. Jeg vil også ta med 
en episode der en mann på over 
80 år som på nattestid ble antastet 
av en rusmisbruker i sitt eget hjem. 
Det skjedde i en liten kommune i 
Troms. Han kom seg ut i sin egen 
bil og låste seg inne der. Han hadde 
tilfeldigvis med seg mobiltelefon og 
ringte etter hjelp fra politiet. De som 
hadde vakt befant seg i Narvik og 
kom først frem til mannen klokken 
07.00 på morgenen. Da hadde det 

gått seks timer siden han hadde låst 
seg inne og forskanset seg i sin egen 
bil. Dette er bare noen av  mange 
eksempler der politiet er de siste 
som ankommer, eller glimrer med 
sitt fravær. Slike episoder vil vi trolig 
ikke opplevd i større sentra eller 
byer.

Det får meg til å tenke på 
politireformen som har vært alt 
annet en vellykket, særlig for dis-
triktene. For få år siden hadde vi en 
politireform som førte til at vi slo 
sammen flere politikammer her i 
landet. Det skulle gjøre politiet mer 
robust, vi skulle få frigjort ressurser 
og vi skulle få et mer synlig politi.  
Det vi vet i dag om reformen, er at 
den har bidratt til det motsatte. 
Vi kan vel bare nevne 22. juli, 
drapene på Valdres-Ekspressen og 
de politisakene i Hordaland, som de 
kanskje mest kjente eksemplene på 
politiets utilstrekkelighet og mangel 
på vilje, og som de har fått sterk 
kritikk for. Vi kunne ha nevnt mange 
andre eksempler fra lokale forhold, 
der politiet har glimret med sitt fra-
vær. Andre etater har følt seg truet 
og har vært nødt til å gjøre jobben 
som egentlig tilhører politiet.  
Politireformen som ble gjennomført 
med sammenslåing av politikam-
mer for noen år siden, har vært alt 
annet enn vellykket. I Danmark har 
de også hatt en politireform der 
de slo sammen flere politikammer.  
Befolkningen ble lovet at det skulle 
gjøre at de skulle få frigjort 800 flere 

politifolk og det skulle gi et mer syn-
lig politi. I Danmark har de ikke sett 
en eneste av de 800 flere politifol-
kene de ble lovet. Men på tross av 
de negative erfaringene vi har hatt 
i Norge, fortsetter vi å slå sammen 
politikamre og har gått fra 27 til 12.
På den måten fjerner politiledelsen 
seg enda lenger fra distriktene.  

Jeg vil sammenligne politireformen 
med en lege som har gitt en alvorlig  
syk pasient en sterk medisin med 
sterke bivirkninger og som ikke 
virker. Da velger han bare å øke 
dosen. Jeg vil også sitere en av 
de mest profilerte politilederne i 
Norge, Hanne Kristin Rohde,  som nå 
har valgt å forlate etaten. Hun har 
kommentert den nye politireformen 
slik: «Jeg har ingen tro på struk-
turendringene som politiledelsen 
vil gjennomfør. Store politienheter 
gir ikke bedre resultat, det viser 
flere eksempler fra USA og Eng-
land». Hun kunne i samme slengen 
også tatt med Norge og Danmark. 
Tillitsvalgte i politiet har ropt varsko 
om at politiet i distriktene blør. Flere 
politimestre i nord har stått i fare for 
å måtte si opp flere av sine ansatte 
på grunn av pengemangel. Det skjer 
samtidig som Politidirektoratet i 
Oslo eser ut. Er det slik vi vil ha det, 
og hva er det politikere og ledelsen i 
politiet mener når de snakker om et 
mer robust politi? Når katta er borte 
danser musene på bordet. Vi vet alle 
at tilstedeværelse av politiet har stor 
preventiv virkning. Det fikk vi senest 

Hvor ble det av nærpolitiet?

bekreftet da Norge hadde terrortrusselen 
hengende over seg sommeren 2014. Vi 
fikk mer synlig politi og kriminaliteten 
stupte. Å drive etterforskning vet vi er mye 
dyrere enn å forebygge. Jeg er overbevist 
om at å bruke mer penger på et politi som 
er til stede der folk bor har stor preven-
tiv virkning, og vil spare det offentlige 
for store summer. Når politiledelsen og 
politikere gir grønt lys for å sentralisere 
politiledelsen, må det være grunn til å 
spørre seg om de handler mot bedre viten? 
Nå er det på tide at politikere i distriktene 
reiser seg i flokk og gir tydelig beskjed om 
at nok er nok, når det gjelder utarming av 
politiet. Det nytter ikke for en ordfører å 
stå med lua i hånda og be om mer tilstede-
værelse av politiet. Et samlet ordførerkorps 
fra distriktskommunene må gå på bordet 
og trampe høylytt og si nå vil vi se mer av 
det såkalte nærpolitiet. Når jeg får vite at 
det finnes et tosifret antall politifolk som er 
stasjonert på Sortland, én person i Øksnes 
og knapt noen i Bø eller Lødingen – kan 
det tyde på at det er feil disponering av 
politiressursene. Dette er grunnleggende 
samfunnstjenester som vi i distriktene har 
like mye krav på som de i sentrale strøk. 
Det er tross alt ute i distriktene at de store 
verdiene i dette landet blir skapt.

          Kommentar

Svein-Arne Nilsen
Journalist
svein.arne@oksnesavisa.no
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Interkommunal kystsoneplan Søker om tilskudd til kai
Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtok å sette i gang 
arbeid med en interkommunal kystsoneplan for Vesterålen, 
melder regionrådet på hjemmesiden.
Mona Gilstad er prosjektleder for tilsvarende plan på 
Helgeland. Hun holdt en innledning for årsmøtet om deres 
erfaringer.
– Dette er et viktig satsingsområde for Vesterålen framover, 
uttalte regionrådsleder Siv Aasvik, ifølge regionrådet.

I forbindelse med bygging av kai i Nyksund søker 
Nyksund Eiendom A.S om støtte fra nærings-
fondet i Øksnes til dette prosjektet. Søkeren 
begrunner sin søknad med at med en kai i havna 
kan turister som besøker det nedlagte fiskeværet 
få en bedre opplevelse, der de kan få servering 
ute på kaia og samtidig nyte utsikten.   

Klo vannverk med underskudd igjen
Ifølge årsberetningen til Klo Vannverk viste regnskapet for 
2015 et underskudd med 17.064 kroner. Styret oppgir at det er 
flere grunner, blant annet at kommunene reduserte satsene 
betydelig, som vannverket er pliktet å følge. – Kommunen 
dekket fjorårets underskudd og vil få søknad om dekning av 
årets underskudd, står det å lese i årsmeldingen.

Etter nærmere to uker var 
verken fornærmede eller mis-
tenkte i saken avhørt, da ØA 
omtalte saken før pinse. 
Da tok imidlertid politiet tak 
i saken, og siden har de 
jobbet så raskt at saken nå er 
ferdig etterforsket og sendt til 
påtale. Dette ifølge politiet.
– Det foreligger en DVD i 
saken. Deler av hendelses-
forløpet er filmet, forteller 
Rita Hermansen Dahl. Hun 
er politiadvokat i Nordland 
politidistrikt og har saken på 
sitt bord nå.
Hun kjenner imidlertid ikke 
til at det skal være gjort 
andre beslag i saken. Det 
er kun en DVD som ligger 
i materialet hun har fått 
oversendt.

Skadeomfang 
mangler
Ifølge politiadvokaten 
er det som gjenstår å få 
avdekket skadeomfanget ved 
hjelp av legeerklæring/epikrise.
– Det lå ikke legeerklæring eller epikrise 
ved saken. Men saken er ferdig etter-
forsket, og så snart jeg har skadeomfanget 
klarlagt så vil det bli foretatt en påtalemes-
sig avgjørelse. Deretter sender jeg det over 
til Vesterålen tingrett, forteller Hermansen 
Dahl.
– Så du regner med at det vil bli tatt ut 
tiltale?
– Slik jeg vurderer bevisene i saken, så er 
de sterke, slår Hermansen Dahl fast.
Hun kan ikke si for sikkert hvorvidt saken 
kommer opp før sommeren.
– Det avhenger litt av tingretten. Det kan 
hende det ikke blir før tidlig høst, anslår 
hun. 

Svært uheldig
Det var Inge Nilsen som natt til 1. mai ble 
slått helseløs utenfor puben på Myre, mens 
han ventet på drosje. 
Nærmere to uker etter hendelsen hadde 
politiet ennå ikke fulgt opp saken utover ett 
enkelt vitneavhør, og Inge Nilsen reagerte 
på lav prioritering. 
Politioverbetjent Børje Edvarsen uttalte 
forståelse for at folk flest reagerer på 

håndteringen. 
– Det er svært uheldig, uttalte Edvardsen til 
Øksnesavisa.
Dagen etter fikk Nilsen innkalling til avhør, 
og mandag denne uken kunne jurist Rita 
Hermansen Dahl altså bekrefte at saken er 
ferdig etterforsket.

PoSitiv overraSkelSe
Inge Nilsen blir veldig positivt overrasket 
når han får høre at saken er ferdig etter-
forsket. 
– Er den det? Da er det jo sjans for at det 
kommer opp før rettsferien, nærmest jubler 
Nilsen over telefonen.
Han har krevd bistandsadvokat på grunn av 
alvorligheten, men dette har han ennå ikke 
fått svar på. Han mener å ha gitt politiet 
tilgang til det nødvendige, men vil se til at 
politiadvokaten får det hun trenger når det 
gjelder skadeomfang få raskt som mulig, 
slik at det ikke skal stå på det.
Han håper at saken kommer opp så snart 
som mulig sånn at han får lagt den bak seg. 
– Man må gå videre i livet, konstaterer 
Nilsen overfor ØA. Han håper sterkt 
at saken kan bli avgjort før retten tar 
sommerferie.

Ferdig etterforsket:

      Bevisene 
er sterke
inge nilsen reagerte på manglende prioritet fra politiet etter at han 
ble slått ned på myre. etter at Øksnesavisa stilte spørsmål tok de 
tak i saken, og har siden jobbet raskt. Saken er nå ferdig etter-
forsket, melder politiet.
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Tilfredsstillende
om brannsikkerhet

Stoppet uten førerkort
Branninnspektøren i Øksnes kommune sier seg fornøyd med tilbakemeldingene på til-synsrapport, både fra Tangsprellen barnehage, Alsvåg skole, Myre skole og Kløvertun barnehage.Tilsynene anses for avsluttet – forutsatt at de som hadde avvik lukker dem som beskrevet innen frist.

Forrige fredag ble en godt voksen per-son stoppet i bil etter mistanke om ved-kommende kjørte uten førerkort. Det var tips fra publikum som førte til at politiet rykket ut. Bilføreren ble stoppet på streknin-gen mellom Myre og Alsvåg. Det er oppret-tet sak på den ulovlige kjøringen, ifølge lensmann Johnny Holen.

Marint senter
Planene om Marint senter i Øksnes er ikke lagt død. Ordfører Karianne B. Bråthen sier til ØA at hun er opptatt av planene og kommer til å ta opp temaet i de rette fora når anledningen byr seg. Hun ønsker selvsagt at man skal få  realisert et Marint senter i en fiskerikommune som Øksnes. Hun kommer til å jobbe for at det skal komme, men når og om det blir noe av, kan hun ikke si noe om i dag.

Slått helseløs på åpen gate:

Hvordan 
prioriterer 
politiet?

Å bli utsatt for umotivert vold og slått og sparket helseløs på åpen gate, kan virke som en bagatell for politiet. Etter snart to uker er verken fornærmede eller mistenkte avhørt i saken.
Hjalmar Martinussenhjalmar@oksnesavisa.no 90 92 67 70

Natt til 1. mai ble Inge Nilsen fra Myre brutalt slått ned utenfor puben mens han ventet på taxi. Etter at Nilsen var slått i bakken, haglet det med spark og slag mot hodet. Han mistet bevisstheten og våknet først da han var på tur til sykehu-set i ambulansen.

Øksnesavisa har vært i kontakt med politiet denne uka for å få vite hva som videre har skjedd i saken siden hendelsen for snart 

to uker siden. Politioverbe-tjent Børje Edvardsen som koordinerer kriminalsaker her i regionen, kan fortelle til Øksnesavisa at saken dessverre ikke har fått den prioriteten den fortjener. – Vi har rett og slett ikke kapasitet til å følge opp alle sakene, sier Edvardsen.Han forteller videre at patruljen som var på vakt natt til 1. mai befant seg på Sortland da Nilsen brutalt ble nedslått. Cirka kvart over tre på morgenen fikk 

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

Faksimile av Øksnesavisas oppslag for 14 dager siden.

Mange innspill om oljeboring utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja

Åpent folkemøte:

det var ikke en stor, men likevel en aktiv forsamling 
som var møtt opp for å delta på møtet om oljeboring 
utenfor lofoten, vesterålen og Senja.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Det var Øksnes Arbeiderparti 
som hadde invitert til åpent 
møte der temaet var konse-
kvensutredning og oljeboring 
utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja. Leder for LOVE  Petro 
Ørjan Robertsen var den som 
først entret talerstolen for å 
fortelle om hvorfor vi bør åpne 
for konsekvensutredning i 
forbindelse med en eventuell  
petroleumsvirksomhet i disse 
områdene. Han pekte blant 
annet på mangel på arbeids-
plasser for ungdom som tar 
høyere utdanning. Vi har 
økonomiske utfordringer og 
behov for arbeidsplasser og 
arbeidskraft i fremtiden. Han 
påpekte at oljevirksomhet kan 
tilføre næringen 150-180 milli-
arder i utbyggingsinvestering. 
Bare her i Vesterålen kan det 
gi inntil 400 arbeidsplasser. 
Lofoten, Vesterålen og Senja er 
trolig det området langs kysten 

der det er mest olje og gass. Han 
minnet også forsamlingen om 
at en konsekvensutredning er 
det som i første omgang skal 
gjennomføres før det even-
tuelt åpnes for noen form for 
petroleumsvirksomhet i det 
nevnte området. En konse-
kvensutredning har man lokalt 
mulighet til å påvirke før Stor-
tinget gir grønt lys til å starte en 
utredning. 

Har nok kunnskap 
til å si nei
Etter Robertsen var det leder 
for Folkeaksjon for oljefritt 
Lofoten, Vesterålen og Senja, 
Wenche Cumming sin tur til å 
ta ordet. Hun var som ventet 
tydelig på at man ikke må åpne 
for petroleumsvirksomhet i 
dette området, som er et av de 
mest sårbare havområdene for 
torskefiske og andre marine 
arter. Hun mente at det å åpne 

Ørjan Robertsen, leder for LOVE Petro.
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Vil ha erstatningSiger ikke nordover
En grunneier i Sørvågen har henvendt 
seg til Øksnes kommune, tydelig 
misfornøyd med noe man har foretatt 
seg på hennes eiendom. Hun krever 
veiene sine satt i stand og postkassen 
erstattet. Hun etterlyser også betalin-
gen hun mener å ha vært lovet for at 
man har tatt av hennes eiendom.

Havforskningsinstuttet har ikke grunnlag for 
å si at skrei-innsiget trekker seg nordover.  
Ifølge leder for instituttets årlige skreitokt, Knut 
Korsbrekke, er det ikke noe i de siste årenes 
forskning som tyder på at det er i ferd med å 
skje. Han viser til sterke og uforklarlige sykluser 
i naturens gang, og mener de naturlige variasjo-
nene i torskens vandring er store.

Jubler for millioner
Redningsselskapet fikk ti ekstra millioner gjennom revidert nasjonalbudsjett 
som ble lagt frem før pinse. Generalsekretær Rikke Lind er svært fornøyd med 
beslutningen.
– Det er en anerkjennelse av vårt viktige arbeid for bedre sjøsikkerhet. Tilleggs-
bevilgningen vil blant annet gå til å etablere flere redningsskøyter med frivillig 
bemanning, sier Lind.
Bevilgningen til Redningsselskapet blir dermed på 93,5 millioner kroner totalt i år. 

Mange innspill om oljeboring utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja

Åpent folkemøte:

for en konsekvensutredning 
er mye godt ensbetydende 
med å åpne for oljeboring.      
– Vi har allerede nok 
kunnskap til å si nei til å 
konsekvensutrede. Alle fag-
instanser fraråder å åpne for 
oljeboring i det området som 
vi her snakker om, mente 
Cummings. Hun trakk frem 
Øksnes som har vært flink 
til å utvikle fiskeriene og har 
skapt nye arbeidsplasser. 
Det har gjort kommunen til 
norges ledende torskekom-
mune. Hun har god tro på at 
det i fremtiden kan skapes 
enda flere arbeidsplasser 
innen marin sektor.

Kan tjene på oljen, 
men sier nei
Etter at de to motpartene 
hadde fått sagt sitt, ble det 
åpnet for debat. Det manglet 
ikke på innspill fra tilhø-
rerne. Asbjørn Larsen som 
selv er bedriftseier, var en av 
dem som var mest skeptisk 
til å åpne for petroleums-
virksomhet i vårt nære 
havområde.       

– Jeg driver selv en bedrift 
der vi selger våre varer til 
store deler av verden og 
blant annet til oljeindu-
strien. Selv om vår bedrift 
vil kunne nyte godt av å få 
levere våre produkter til 
oljebransjen, kan jeg likevel 
ikke være med på at vi skal 
åpne for oljevirksomhet 
i ett av de mest sårbare 
områdene for fiskeriene. Jeg 
mener vi heller må se på 
muligheter for omstilling for 
å skape nye arbeidsplasser. 
Jan Johansen var ikke enig 
med Larsen og ser gjerne at 
det blir gjort en konsekvens-
utredning. 
– Jeg føler at jeg ikke vet  
nok om konsekvensene av  
en eventuell oljevirksomhet 
utenfor kysten vår. Derfor 
ønsker jeg en konsekvens-
utredning for å få vite mer 
og kunne gjøre meg opp en 
mening. Jeg er også opp-
tatt av om mine barn kan 
ha muligheter til å få seg 
jobb her lokalt etter at de er 
ferdige med sin utdannelse, 
sa Johansen.

Sagt under 
møtet:
– Uansett om vi får en konse-
kvensutredning eller ikke, så 
er det til slutt Stortinget som 
skal avgjøre spørsmålet om 
petroleumsvirksomhet i vårt 
område. 

Ørjan Robertsen,
leder av LoVe Petro.

– Petroleumsnæringen har et 
umettelig behov for nye arealer 
for letevirksomhet, men vi har 
ikke noe å tape på å la være å 
ta opp ressursene som ligger 
under havbunnen. Hør på 
ungdommen og AUF og ikke 
bind dem opp til å stemme ja til 
konsekvensutredning. 

Geir Jørgensen, regionleder for 
Naturvernforbundet i Nordland.

– Vi har nok kunnskap til å si 
nei til oljeboring utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja, og trenger 
ikke en konsekvensutredning.

Leder av Folkeaksjon oljefritt 
Lofoten, Vesterålen, 

Senja Wenche Cummings. 

– Jeg tror ikke vi skal være så 
redde for oljevirksomhet her 
hos oss. Jeg kjenner flere som 
jobber innen offshore som kan 
fortelle at det er meget strenge 
regler for å hindre miljøforuren-
sing. Jeg kjenner også til fiskere 
som har vært i fiske i Nordsjøen 
og har gjort store fangster. Så 
at fisken er blitt borte i dette 
området etter at det ble olje-
virksomhet, får jeg ikke til å 
stemme. 

Wiggo Willassen fra Bø.

– Jeg er kanskje mer bekymret 
for at det nå åpnes for olje-
virksomhet i iskanten i nord 
enn det som kan komme her 
utenfor vårt havområde. Jeg tror 
uansett at en eventuell olje-
installasjon i fremtiden vil være 
på land og ikke på havbun-
nen. Vi i Øksnes Ap skal gi en 
innstilling til vårt parti sentralt i 
forbindelse med programarbei-
det som skal lages før stortings-
valget i 2017.

Torfinn Kristoffersen, 
leder i Øksnes Ap.  Asbjørn Larsen som selv er bedriftseier, var en av dem som var mest 

skeptisk til å åpne for petroleumsvirksomhet i vårt nære havområde.
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Søker om Fiske og Fangst
VG2 fra høsten 2017
Ifølge rektor ved Sort-
land videregående 
skole, Rune Lødemel, 
blir det sendt søknad 
til Nordland fyl-
keskommune om 
opprettelse av en 
Fiske og Fangst-
klasse VG2 i Øksnes 
fra høsten 2017.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

– Det er god søkning og gode 
tall både til Akvakultur og 
første året på Naturbruk. Så vi 
kommer til å fremme på nytt 
om å få starte opp VG2 Fiske 
og Fangst i Øksnes fra høsten 
2017, forteller rektor Rune 
Rødemel.
Han mener at det nå er et elev-
grunnlag for det tilbudet, og 
sender derfor søknad til fyl-
keskommunen før sommeren.

Ikke Helse og sosIal
Når det gjelder klassen VG1 
Helse og Oppvekstfag var det 
for dårlig søkning til at fylket 
valgte å sette i gang tilbudet 
fra høsten.
– Det stemmer dessverre. Ved 
søknadsfristen var det bare 
fire søkere til tilbudet, det er 
dessverre for lite til at fylket 
kan sette i gang. Men det er 
bare innstilt for neste år, det 
betyr at man vil prøve på nytt 
igjen neste år. Tilbudet er ikke 
nedlagt, presiserer Lødemel.

Det er første året man har 
manglet elever for å få dette 
tilbudet i gang.

Mange søkere tIl
studIespesIalIserIng
Når det gjelder VG1 Studie-
spesialisering har det vært en 
økning i år. Seksten søkere 

er en klar oppgang fra de 
elleve som søkte i fjor, ifølge 
Lødemel.
– Ni søkere på VG1 Restaurant 
og matfag er bra, så der 
kommer det i gang en full 
klasse. På VG2 var det litt liten 
søknad. Seks er egentlig for 
lite, men vi får lov av fylkes-

kommunen til å sette den 
klassen i gang likevel, forteller 
rektoren videre.
Han mener noe av forklarin-
gen på liten søknad til Helse 
og Oppvekst kan være at det 
er et lite kull som går ut av 
grunnskolen i Øksnes i år, sett 
både mot i fjor og neste år.

– Det er bestandig trist med 
klasser som ikke kommer 
i gang, men når det ikke er 
tilstrekkelig med søkere så 
risikerer vi det. Vi får heller 
jobbe for at det er oppe og går 
igjen om et år, konstaterer 
Lødemel.

Møter fylkesråden
Mandag kommer 
en delegasjon med 
utdanningsråd Hild-
Marit Olsen og yrkes-
opplæringsnemnda til 
Øksnes. Her skal de 
møte både nærings-
livet og representan-
ter fra kommunen 
angående lærlin-
ger og fiskerifaglig 
utdanning.

Ordfører Karianne B. Bråthen 
inviterte i vinter fylkesråd for 
utdanning, Hild-Marit Olsen 
til Øksnes. 
Det takket hun ja til, og 
førstkommende mandag 
kommer hun med en nokså 
stor delegasjon, sammen med 
yrkesopplæringsnemnda. Rek-
tor Rune Lødemel ved Sort-
land videregående skole og 
avdelingslederen i Øksnes vil 
også delta på møtene, ifølge 
Bråthen.

nærIngslIv, 
polItIkere og 
øksnes koMMune
– Det blir først et møte der 
næringslivet skal være til-
stede, og får si hvor viktig det 
er med et utdanningsløp knyt-
tet til fiskeri i Øksnes. Der-
etter blir det et møte internt 
med kommunen. Politikerne 
er invitert til begge møtene, 
forteller ordføreren.
Både lærlinger og fiskerifaglig 
utdanning blir tema for begge 
møtene. 
– Målet er å få fram hvor 
viktig dette er for Øksnes. Det 
gjelder spesielt VG2 Fiske og 
fangst. Hvis det er noen som 
ønsker å gå VG2 høsten 2017, 
så må de gå Matfag som finnes 
på Myre eller Akva som de 
har på Kleiva, nå fra høsten, 
påpeker Bråthen.

gode arguMenter
Hun er positiv og optimis-
tisk, med tro på at det kan bli 
ny klasse Fiske og Fangst i 
Øksnes fra høsten 2017.
– Fylkesråden sa på Kleiva i 
vinter at fylkeskommunen 

nå må bli flinkere til å tilby 
utdanningsløp som er tilpas-
set det næringslivet vi har. Det 
er et godt argument for en slik 
linje her, påpeker ordføreren.
Et annet poeng er at søkertal-
let har vært høyt på Akva-
linjen på Kleiva.
– Dermed ligger det an til at vi 
kan få det, mener Bråthen.
I tillegg peker hun på at det 
ikke er splid i Vesterålen om 
hvor den eventuelt bør ligge, 
eller at den bør ligge i Vester-
ålen, som den fiskeriregionen 
vi er.
– Dette dro fylkesråden fram 
i møtet i vinter, og på den 
bakgrunnen er jeg optimis-
tisk. Jeg tror vi kan få et bra 
utdanningsløp på det her, 
avslutter ordføreren.

Det er en optimistisk 
ordfører Karianne 

B. Bråthen som møter 
utdanningsråd 

Hild-Marit Olsen.

Det er nå flere ting som taler for muligheten til opprettelse av en klasse VG2 Fiske og Fangst ved avdelingen for videregående skole i Øksnes fra 
høsten 2017. Ordfører Karianne B. Bråthen er optimistisk. (Arkivbilde)
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Asfalt på fjellet

Nylig ble asfaltarbeidene som skulle vært gjort 
sist høst på Frøskelandsfjellet omsider påbe-
gynt. Det er ikke snakk om oppgradering, men 
den verste strekningen har blitt satt i bedre 
stand.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

Ifølge Magne Berg i Statens 
Vegvesen skulle den mest 
sporete strekningen på 
Frøskelandsfjellet vært asfal-
tert allerede sist høst. 
Dessverre var de imidlertid 
for sent ute, og måtte utsette 
det til etter vinteren grunnet 
«tidlig frost», ifølge Berg.
Nylig kom de omsider i gang, 
og øksnesværinger på tur 
over fjellet måtte vente noen 
minutter for å passere asfalte-
ringsområdet. Etter helgen har 
maskinene forlatt.
– Vi kommer tilbake og legger 
mer asfalt. Det er ikke bestemt 
noen dato, men vi må se an 
været også. Vi har uansett 
utbedret de verste delene av 
veien, sier Børre Nordmark til 
Vesterålen Online. 
Han er prosjektleder for 
asfaltering i Midtre Håloga-
land.

Graver opp
ved Staven
Ifølge Magne Berg i Statens 
Vegvesen er det kun fra oppe 
på fjellet ned mot Lifjordkrys-
set det skal asfalteres i denne 
omgang.
– Når det gjelder bruddene på 
veien så kommer vi til å grave 
opp i løpet av uka, så blir 
det lagt asfalt over helga. Da 
snakker vi om Staven og Åsen, 
forteller Berg.

Han opplyser at det også skal 
legges litt asfalt ved Somma-
røykrysset.
På ett av stedene har man i 
tillegg til skilt som markerer 
dårlig vei satt fartsgrensen 
ned fra 80 til 50 kilometer i 
timen, grunnet tilstanden på 
veien.

– Ved bruddet under Stav-
tinden må vi grave opp og 
drive masseutskifting. Her 
vil vi skifte ut bærelaget 
og så legge ny asfalt. Vi 
mener at vi da ikke skal få 
brudd der igjen, påpeker 
Berg.

– Må få 
prioritet iGjen
Asfalteringen som gjøres 
nå er imidlertid bare 
for vedlikehold å regne. 
Utbedringen av veien 
som fylket hadde satt av 
midler til i langtidsplanen, 

røyk ut ved behandling av 
økonomiplanen sist.
Karianne B. Bråthen har 
nylig uttalt til Øksnes-
avisa at første og viktigste 
punkt framover blir å få 
strekningen inn på priori-
teringslista igjen. Neste 

Karianne Bråthen jobber fortsatt for å få skikkelig utbed-
ring av veien inn på langtidsbudsjettet. Denne oppløste 
biten ved Staven blir imidlertid utbedret med det første.

Nylig var maskiner i sving med å legge asfalt på Frøskelandsfjellet. Arbeidet er ikke helt ferdig, men de 
verste delene av veien skal være utbedret.

mulighet er til høsten.
– Jeg er veldig fornøyd med at det er 
asfaltert. Men vi har ikke gitt opp å få 
utbedringene vi så sårt trenger inn på 
langtidsbudsjettet. Vi jobber fortsatt 
med det, slår Bråthen fast overfor 
Øksnesavisa.

Redegjør og beklager
Senterpartiet og Fremskrittspartiet var mis-
fornøyde etter siste kommunestyremøte, med 
måten ordfører Karianne B. Bråthen hånd-
terte møtet, blant annet grunnet tidspress.

Ordfører Karianne B. 
Bråthen har nå svart repre-
sentantene fra de to opposi-
sjonspartiene, og redegjort 
for hennes syn.
Hun oppfatter at brevet deres 
omhandler:
1. Situasjonen rundt saken 
om brannstasjonen, der 
ordfører påpekte at det ikke 
var ønskelig at enkeltrepre-
sentanter forlot møterommet 
for å snakke med ansatte i 
kommunen.
2. Nedskriving av forslag til 

vedtak – tid til dette.
3. Orientering omkring en 
annen sak før brannstasjon-
saka var avsluttet.
4. Tidspress i møtet grunnet 
avslutningsklokkeslett.

overholde 
Møtetid
På det første punktet gjentar 
Bråthen det hun påpekte 
i det aktuelle møtet, men 
presiserer at hun oppfattet at 
det ikke var enighet blant de 
andre gruppelederne, og at 

hun derfor påpekte viktighe-
ten av at alle får samme 
informasjon i møtet, ikke via 
en representant.
Når det gjelder tid til skriving 
og tidspress, viser hun til at 
alle representanter har vært 
med på å vedta møtetiden, og 
har et ansvar for å bidra til at 
denne overholdes. 
Hun påpeker samtidig sitt eget 
ansvar som ordfører for å påse 
at møtetidspunkt overholdes i 
respekt for alle parter. 
– Om klokkeslettet skal endres 
må kommunestyret vedta 
noe annet. I gjeldende møte 
var det kommet en tilleggs-
sak, sendt fra Havnesjefen, 
i etterkant av at møtet var 
planlagt og sakspapirer sendt 
ut, påpeker Bråthen.

MiSforStåelSe
Ordføreren vil i fremtiden 
vurdere nøyere om til-
leggssaker skal tas med og 
at kommunestyret må få 
bestemme om man er villig 
til dette, dersom det går ut 
over sluttiden.
Når det gjelder punkt tre 
beklager ordfører Bråthen 
at det ble gitt en orientering 
i en annen sak, mens andre 
var opptatt med å skrive inn 
forslag i saken som var til 
behandling. 
– Her var det en liten misfor-
ståelse mellom ordfører og 
rådmann om hva som skulle 
orienteres om, men jeg tar til 
etterretning det som skjedde 
og vil påse at det ikke skjer 
igjen, slår hun fast.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20
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Måtte gå rettens 
vei for å overleve
En mann fra Øksnes måtte gå rettens vei for å 
overleve økonomisk.

Hjalmar Martinussen
hjalmar@oksnesavisa.no 90 92 67 70

Saken gjelder klage over 
trekk i lønn. Klagen innkom 
Vesterålen Tingrett den 30. 
mars 2016. Som klagemotpart 
var oppført Øksnes kom-
mune. Retten forsto klagen 
slik at NAV Innkreving og 
skatteoppkreveren i Øksnes 
var å anse som klagemotpar-
ter. Klagerens prosessfull-
mektig, Egil Berg, har i senere 
prossesskriv rettet klagen på 
dette punkt.

Øksnes kommune 
tok for seg
Vilkårene i dekningsloven 
§ 2-7 er ikke overholdt. Det 

er ved beslutningen om 
utleggstrekk og fastsettelse av 
størrelsen ikke satt av tilstrek-
kelige midler til livsopphold 
og boutgifter.
Mannen har et huslån med 
terminer på henholdsvis kro-
ner 4350,- og kroner 550. Han 
betaler kommunale utgifter på 
cirka kroner 16.000,- pr år, som 
månedlig innebærer en avgift 
på cirka kroner 1350,-. I tillegg 
har mannen krav på kroner 
8048,- til livsopphold.
Ved utbetaling av brutto lønn 
på kroner 26.528,- fra Øksnes 
kommune for mars 2016, 
ble mannen trukket kroner 
kroner 25.251,-. Det førte til at 
mannen hadde 1376,- kroner å 

brødfø seg på den måneden. 
Advokat Egil Berg skriver i en 
klage til Øksnes kommune at 
siden ØK er en av de instan-
ser som foretar trekk, er det 
grunnlag for klage til nams-
retten. Dersom kommunen 
ikke er villig til å redusere 
sitt trekk, skal klagen sendes 
Tingretten.
Etter det ØA kjenner til, nektet 
Øksnes kommune å sende 
papirene til Tingretten. 

Enhetsleder i Øksnes kom-
mune, Alf Roger Jakobsen, sier 
i en kommentar til Øksnes-
avisa at Øksnes kommune 
ikke har gjort noe galt i denne 
saken. Øksnes kommune er 
pålagt til en hver tid av nams-
mannen å foreta de trekk som 
er bestemt. Kommunen har 
heller ikke mulighet til å vise 

skjønn i saken, sier Jakobsen 
til ØA.
Slutning i saken ble at måned-
lig utleggstrekk i bidrags-
saken settes til kroner 10.447,-.
Utleggstrekk i feilutbetalings-
sak hos NAV Innkrevning 
stanses. Utleggstrekk til 
skatteoppkreveren i Øksnes 
stanses, og partene dekker 
egne saksomkostninger.  

Advokat Egil Berg har i brev 
den 20. mai henvendt seg til 
ordfører Karianne B. Bråthen, 
med krav til Øksnes kom-
mune i etterkant av dommen i 
tingretten.
Advokat Berg ber Øksnes 
kommune tilbakebetale hans 
klient det han har til gode i 
følge dommen i tingretten. 
Det vil si i følge Berg et beløp 
på kroner 47.880,-.

Advokat Berg forteller videre 
at NAV Innkreving i brevs-
form har orientert han om at 
de vil tilbakebetale det som 
de ulovlig har trukket øksnes-
mannen for.
Den 24. mai 2016 mottok 
Advokat Berg brev i fra 
Øksnes kommune ved råd-
mann Just H. Johansen og 
konsulent Alf Roger Jakobsen, 
der de opprettholder sine 
rettigheter til å trekke det 
namsmannen legger frem. 
Advokat Egil Berg mener 
derimot at kommunen bør ha 
et helt annet ansvar for sine 
ansatte enn å foreta slike ulov-
lige trekk.
- Det må være lov «å tenke 
selv», og på en helt annen 
måte ivareta ansatte i kom-
munen.

Blåkveitefisket er i gang: 
Gode fangster og gode priser
Det er rekordmange 
båter som for tiden 
deltar i blåkveitfisket 
fra Øksnes. Det er 
forståelig når prisen 
på kveita betales med 
over 30 kroner pr kilo.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Det meldes om at det er 
nærmere 70 båter som har 
base i Øksnes under årets 
blåkveitfiske. Når det opereres 
med en kilopris på 33 kroner 
pr kilo, er det forståelig at det 
er mange som har lyst til å 
delta i dette fisket. I går var vi 
på kaia da båten M/K «Kamp-
egga» kom inn til Myre havn 
etter fire dager på blåkveit-
fiske på Tromsøflaket 
– Dette ser bra ut. Vi har vært 
på Tromsøflaket og har med 
oss et kvantum på 17 tonn 
etter snaue fire døgn i fiske. 
Det må vi si er bra, sier skip-
per Stig Stokvik.
 
17000 kilo i lasten
De hadde med seg vel 60 
stamper med line på fiskefeltet 
og hadde med seg 17 000 kilo i 
lasten da de kom til Myre. En 
fangstverdi på kr. 550.000,-. 
– Dette fisket er godt å ha 
med seg når årsregnskapet 
skal gjøres opp. Det går fort i 
år og det betales godt. Da er 
det absolutt verdt å få med 
seg den korte perioden fisket 
etter blåkveite står på, sier en 
fornøyd skipper.

fisk for nærmere 
700. 000 kroner 
på en uke
Med så mange båter som 
deltar i blåkveitfisket, skaper 
det også jobb for egnere på 
land. Bare denne båten holder 

fire egnere i arbeid. Inne 
på mottakene er det også 
stor aktivitet der flere titalls 
personer tar seg av sløyingen. 
Mannskapet på «Kampegga» 
har nå fire tonn igjen av kvo-
ten på 21 tonn.

– Vi har allerede nå tatt opp 
store deler av kvoten vår, og 
jeg renger med at i løpet av 
få dager så er årets blåkveit-
fiske over for oss, sier skipper 
Stokvik. Går alt etter planen 
kan de ha fisket for nærmere 

700.000 kroner i løpet av en 
uke. Da skjønner vi at det 
er mange båter som vil fiske 
blåkveite.

Skipper på M/K «Kampegga» Stig Stokvik, viser her en del av dagens fangst med blåkveite som var på 17 tonn. Nå har de bare fire tonn igjen før 
årets blåkveitefiske er over for dem.       



Når vi spør den nytilsatte daglige lederen 
Stian Reinholdtsen om ståa i Øksnes 
Entreprenør, smiler han lurt. Det er tydelig 
at Reinholdtsen er fornøyd med tingenes 
tilstand. 
– Ja her mangler det ikke på oppdrag og 
ordrebøkene er fulle. Vi har mer enn nok å 
gjøre og det ser også bra ut fremover, sier 
den nye lederen i Øksnes-bedriften. 
Han gir ros til både arbeidende styreformann 
Viggo Kristoffersen og tidligere daglig leder 
Barry Olsen for den jobben de har gjort over 
år. Han mener de har gjort en god jobb med å 
føre skuta på rett kurs slik at de har fått 
en positiv utvikling og kundene er 
fornøyde.

12   Øksnesavisa fredag 27. mai 2016

Øksnes Entreprenør (ØE) går så 
det suser og har aldri tidligere 
hatt så mange oppdrag som 
akkurat nå.

Inne i en positiv utvikling
Øksnes Entreprenør:

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Svært fornøyde 
med kaiplass

RS Knut Hoem får ny kaiplass på Myre-siden av havna. Det setter 
mannskapet pris på, ifølge Redningsselskapet. (Arkivbilde)

Redningsselskapet ved HMS Leder sjø, Stein 
Storlien, takker Øksnes Havnevesen KF for det 
positive vedtaket havnestyret gikk for, når det 
gjelder lokalisering av Redningsskøyta. 

Redningsselskapet hadde bedt 
om et makebytte, sånn at RS 
Knut Hoem kan ligge på Myre-
siden av havna, istedenfor på 
Sommarøy-siden der de først 
hadde fått plass.
– Besetningsmedlemmene på 
Redningsskøyta og Rednings-
selskapet er svært fornøyde 
med at det nå er lagt til rette 
for at Redningsskøyta kan 
ligge tett opp til infrastruktur og 
de tilbud de normalt benytter 
seg av. Vi ser også på denne 
kaiplassen som en god løsning 
i forbindelse med våre oppdrag 
for AMK for pasienttransport, 
skriver Storlien i brev til 
havnevesenet.
Han opplyser at det vil bli tatt 
initiativ til å få utarbeidet en 
formell avtale om disponering 
av hensiktsmessig kaiareal med 
Øksnes Kystfiske AS, som vil bli 
lagt frem for Øksnes Havneve-

sen for godkjenning før tiltaket 
settes i verk. 
De vil eventuelt vurdere å 
komme tilbake til behov for 
praktisk eller annen bistand til 
å etablere ny liggeplass, når 
de har bedre oversikt over hva 
som må på plass for å etablere 
en fullverdig helårs stasjon for 
Redningssøkyta ved det nye 
kaianlegget, opplyses det.
Redningsselskapet berømmer 
og takker Øksnes Havnevesen 
KF og Øksnes kommune for et 
god samarbeid over tid, og ser 
frem til at dette fortsetter slik at 
kommunen kan gjøre seg nytte 
av redningsskøytas tilstede-
værelse. 
– Og at Redningsselskapet kan 
levere en god og forutsigbar 
beredskap og gjøre en god inn-
sats når hendelser krever dette, 
avslutter Storlien. 

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

Mister gangvei-midler
Ei klagenemnd har 
avslått Øksnes kommu-
nes klage på avslag om 
trafikksikkerhetsmidler fra 
fylkets trafikksikkerhets-
utvalg.

Klagenemnda viser til nye opp-
lysninger om utgiftsfordelingen 
mellom Statens Vegvesen, fylkes-
kommunen og Øksnes kommune 
vedrørende videreføring av g/s-pro-
sjektet med bru over Storelva. På 
den bakgrunnen tar de ikke til følge 
klagen på avslaget.
For 2015 fikk man to millioner til en 
etappe, langs Fv 939 Sørvåg–Als-

våg. Det var opprinnelig søkt om 
tre millioner til neste etappe i 2016. 
I søknaden var ifølge nemnda opp-
lyst at kommunen må dekke den 
del av brukostnaden som omfatter 
gangvegforbindelsen, altså en 
ekstrakostnad etter at Statens 
Vegvesen bestemte å bygge ny bru 
med egen gang- og sykkelbane. 
Dette var beregnet til å koste kom-
munen 3,7 millioner kroner, heter 
det i begrunnelsen for avslaget på 
klagen.
Det fremkommer imidlertid nå at 
Øksnes ikke skal dekke utgiftene 
til brua.
Det er på den bakgrunn at man 
ikke tar til følge klagen fra Øksnes 
kommune.
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Inne i en positiv utvikling
Øksnes Entreprenør:

Mange oppdrag
For tiden har de et stort bygge-
prosjekt der de bygger nytt 
administrasjonsbygg for Prest-
fjord AS på Holmen i Sortland, 
og de bygger ny fabrikk for 
Vesterålens AS på Sortland. 
Videre er de i gang med et 
kaiprosjekt i Berlevåg. På Myre 
har de oppdrag for Biomar med 
ombygging inne i fabrikken og 
de bygger ny produksjonshall 
for treelementer vegg i vegg 
med Byggtorget på Myre. I 
tillegg er de godt i gang med å 
bygge leiligheter for salg i Myre 
sentrum.  
–  For tiden regner vi på flere 
andre prosjekter som kan 
komme i løpet av året. Det vi 
gleder oss over, er at vi har en 
god og jevn aktivitet i selskapet. 
Det skaper både inntekter og 
optimisme for alle oss som 
jobber i selskapet.

oMsetter for 
150 Millioner
Til sammen er det 50 ansatte 
i Øksnes Entreprenør og det 
ser ut at til at de kommer til å 
omsette for 150 millioner i løpet 
av 2016. Det er ny rekord for 
selskapet. Men Reinholdtsen 
påpeker at den fine utviklingen 
ikke har kommet av seg selv. 
Det ligger mye hardt arbeid over 
tid bak disse tallene, og han 
gir ros til sine ansatte som har 
stått på for at deres kunder skal 
være fornøyde. 
– Fornøyde kunder er den 
viktigste reklamen vi kan få. Min 
oppgave er å legge til rette for 
at de som jobber hos oss skal 
kunne gjøre den jobben de er 
satt til å gjøre på en best mulig 
måte, og til en riktig betaling for 
oss.

tenker nytt
Øksnes Entreprenør har 20- 
årsjubileum i år. Selskapet 
ble stiftet i 1996 på tuftene av 
entreprenørfirmaet Marin Olsen 
AS. De som står som eiere av 
selskapet er søsknene Barry, 
Kate, Max og Lena Olsen. 
Med seg på eiersiden har de 
Tim Hansen og ekteparet Jill 
Hege og Rune Olsen. Den nye 
lederen for Øksnes-bedriften er 
klar på at de gode tradisjonene 
som ØE har, skal føres videre 
og videreutvikles. 
– I denne næringen kan vi ikke 
ta hvileskjær. Vi må være på 
banen hele tiden og se på nye 
muligheter for å utvikle oss. Det 
går bra akkurat nå, men vi lever 
i en steintøff bransje. Vi må 
derfor alltid være på tå hev og 
se nye og innovative måter 
å løse utfordrin-
ger på. 

Samtidig må vi være ydmyke 
i forhold til at det er kundene 
som gir oss oppdrag og inntek-
ter. Det er på den måten vi kan 
hevde oss i konkurransen om å 
få nye oppdrag, og holde våre 
ansatte i jobb, understreker 
Reinholdtsen. Et av områdene 
de har spisskompetanse på, 
er bygging av kaier. De lager 
betongelementer i produk-
sjonshallen på Kartneset som 
de frakter og setter sammen til 
kaier nord og sør i landet. Nå 
er de i gang med å bygge en 
egen produksjonshall der de 
skal produsere treelementer. 
Dette er ikke et selskap som tar 
hvileskjær, men som tenker nytt 
og vil være med i konkurransen 
om nye byggeprosjekter.    

Disse personene (f.v.) Max 
Olsen, Rune Olsen, Jill 

Hege Olsen, Stian Rein-
holdtsen (daglig leder), 

Kate Olsen, Tim Hansen, 
Lena Olsen og Barry 

Olsen – eier og styrer 
Øksnes Entreprenør som 

feirer 20 år i år.
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Spydspissen må få 
bedre parkering
ØTL fikk ikke 
gjennomslag i kom-
munestyret før jul for å 
legge parkeringsplass 
utenfor Nyksund inn i 
investeringsbudsjet-
tet for i år. Men det 
jobbes med saken, og 
flere håper at det skal 
være mulig å få på 
plass om ikke alt for 
lenge, likevel.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

I likhet med toalettpro-
blematikken som Øksnes-
avisa omtalte i forrige uke, 
ligger også parkeringsplass 
blant temaene som belyses i 
prosjektet om infrastruktur i 
Nyksund, som kommunen har 
tatt initiativ til.
Flere aktører i Nyksund har 
pekt på et forslag til løsning 
for parkeringsplass, blant 
annet Ssemjon Gerlitz. Ett 
forslag har gått på å hente ut 
masse i området Spira for å 
etablere parkeringsplasser der, 
og bruke denne massen til 
molo og beskyttelsesmur.
Kommunen har ifølge en 
tidligere artikkel i ØA i møte 
med de lokale aktørene bedt 
dem om om å tenke «grønt», 
med parkeringsplasser utenfor 
«værret» og med sykler som 
besøkende kunne bruke.

LuksusprobLem
– Vi ønsker en stor parke-
ringsplass utenfor Nyksund. 
Men vi trenger også noen i 
nærheten for de som er dårlig 
til beins. Det tror jeg ikke blir 
en stor kostnad, men man må 
nok gå ilag. Vi kan bidra litt, 
kommunen litt. Det kommer 
også flere bussbesøkende, og 
man trenger mulighet for buss 
å parkere utenfor Nyksund, 
påpeker Gerlitz.
Forslaget er ikke sendt over 
til kommunen ennå, men 
innspillet er kommet inn til 
denne prosjektgruppen. Ifølge 
prosjektleder Tøien håper man 
å få arbeidet ferdig i løpet av 
sommeren.
Ringo Haupt ser på parke-
ringsproblematikken som et 
luksusproblem, som står på 

som verst i fem–seks uker.
– Men en start vil være å 
opparbeide flere parkerings-
plasser, sier han.
Man avventer nå infrastruk-
turprosjektet, som Svein Erik 
Tøien er prosjektleder for. Han 
har uttalt til Øksnesavisa at 
man i løpet av sommeren bør 
komme et godt skritt videre 
med prosjektet.

posisjonen snudde
Jørn Martinussen og ØTL 
foreslo før årsskiftet å sette 
av 300.000 kroner i investe-
ringsbudsjettet for å anlegge 
parkeringsplass ved inn-
kjøringen til Nyksund, ut fra 
et grovt kostnadsoverslag som 
var gjort.
Det skulle dekkes inn ved ei 
evt. merinntekt ved salg av 

Kløvertun barnehage. For-
mannskapet vedtok at man 
skulle be Rådmannen inn-
arbeide forslagene ved neste 
regulering.
Da budsjettet kom til kom-
munestyret hadde imidlertid 
posisjonen ombestemt seg. De 
foreslo dette fjernet, noe de 
fikk ti stemmers flertall for, 
mot åtte. 
Høyres representant Vårinn 
Lassesen påpekte imidlertid at 
man ikke var imot gode pro-
sjekter som parkeringen ved 
Nyksund, men at de syntes 
det var vanskelig uten at den 
var saksbehandlet og vurdert 
opp mot andre saker.

ViL få det på pLass
Martinussen har verken glemt 
eller lagt bort saken, og håper 

Teknisk utsatte Klo-klage
Teknisk hovedutvalg 
vurderte nylig en klage 
på avslag som gjaldt 
søknad om deling av 
tomt på Klo. Klaus Hel-
mut Spichal har klaget 
på vedtaket og følt seg 
motarbeidet av kom-
munen. Hovedutvalget 
valgte å utsette saken.

Som Øksnesavisa tidligere 
har omtalt mente Spichal seg 
urettmessig behandlet av 
kommunen. Han anførte i 
klagen blant annet at formålet 
med fradelingen er personlig, 
og at dette burde være nok. 
I dette ligger at i det person-
lige ligger vurdering av salg, 

står det i saksdokumentet.
Administrasjonen kunne 
ikke se at det var kommet 
nye momenter til som skulle 
tilsi en omgjøring av tidligere 
vedtak, og innstilte på at 
tidligere vedtak i saken skulle 
opprettholdes. Saken skulle 
så sendes til Fylkesmannen i 
Nordland for endelig avgjø-
relse, ble det foreslått.

ber om utdyping
Teknisk hovedutvalg vedtok 
imidlertid å utsette saken. 
Søker bes om å utdype og 
begrunne sin søknad om 
fradeling, het det i vedtaket.
Utvalget behandlet også 
detaljergulering for Stor-
elva og offentlig ettersyn 
av reguleringsendring ved 
Myre kirkegård. Detalj-
reguleringen for Storelva ble 
godkjent, og reguleringsend-
ringsforslaget for utvidelse 
av Myre kirkegård ble 
vedtatt lagt ut på offentlig 

fortsatt at man kan få dette 
gjennomført i løpet av året. 
Siden det er snakk om 
området øst for Nyksund, 
ser han det ikke tvingende 
nødvendig å vente på arbei-
det til prosjektgruppa – som 
dessuten peker på det samme 
området. 
– Vi har tidligere funnet 
løsninger for å finansiere 
oppussing av vei og ras-
sikring, og man har tro på 
Nyksund som spydspiss for 
turistsatsing. Det har poten-
siale, og dette er selvfølgelig 
ting vi må jobbe videre med. 
Når det gjelder parkering for 
Nyksund ønsker man å få det 
på plass, sier Martinussen til 
Øksnesavisa.
Han mener det ikke er store 
beløpet det er snakk om, og at 
det burde være mulig å få til.
– Vi må se på en konstruktiv 
måte å håndtere dette på for 
å få det på plass. Det er jo et 
ledd for å utvikle Nyksund, 
mener han.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

Med store busser, bobiler og personbiler, fylles parkeringen i selve Nyksund fort opp. Parkeringen på østsiden av moloen bør bygges ut mener mange.
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Investerte 
1 million 
i autoline
Reder Stein Ronny Vornes har nettopp investert 1 million kroner 
i autoline om bord på sin båt M/K «Vornesværing». Det skal gi en 
mer rasjonell drift.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Som en av få båter i Øksens 
skal M/K «Vornesværing» 
drive fiske med autoline. 1 
million kroner har Øksnes-
rederen brukt på sitt nye 
fangstredskap. 
I 2012 investerte Vornes 12 
millioner kroner i båt og 
kvoter da han kjøpte den 
50 fot store båten. De første 
årene driftet han med line. 
Senere la han om til garn 
under vinterfisket,  men nå 
er det autoline som gjelder 
for rederen og hans mann-
skap. 
– Dette er en betydelig 
investering, men jeg tenker 
langsiktig og tror at dette 
kan bli en driftsform som 
på sikt vil bli lønnsom og 
effektiv for oss. Vi drifter 
stort sett hele året og tren-
ger å få til rasjonell drift 

samtidig som vi ønsker å ha 
kvalitet på fisken vi leverer, 
sier Vornes.
 
Gikk fra line 
til Garn
De siste årene har Øksnes-
båten drevet mye med garn 
under torskefisket. Årsaken 
til det er at å drive med line 
er en dyrere driftsform, og 
man er hele tiden avhengig 
av egnere på land som kan 
holde dem med ferdig egnet 
line.
– Selv om vi vet at det er 
snørefanget fisk som gir den 
beste kvaliteten, så er det 
en dyrere måte å drifte på. 
Vi ser at vi ikke får betalt 
for kvalitet. Uavhengig 
av hvilken brukstype vi 
drifter med, er vi hele tiden 
opptatt å levere fisk av best 

mulig kvalitet. Og kvalitet 
kommer vi til å få med 
autoline som fangstredskap, 
understreker Vornes.
 
Mer fleksibel
Med autoline er de ikke 
avhengige av egnere på 
land. Det de trenger å ha 
med  om bord er agn. De 
har nå 16.000 angler som 
de kan sette i sjøen og har 
muligheter til å øke dette 
antallet til 19.000. I tillegg 
er de mer fleksible i forhold 
til hvor de levere fangstene. 
Nå kan de gå dit de får best 
betalt for fisken. 
– Med denne brukstypen 
får vi samme kvalitet som 
om vi drifter med tradi-
sjonell line.  Forskjellen 
er at nå kan vi drifte mer 
rasjonelt. 

Vornes forteller at de allerede 
har prøvd å drifte med autoline, 
og det har så langt fungert godt. 
Nå er de i gang med fiske etter 
blåkveite, og er litt spente på 

hvordan det kommer til å fun-
gere. Går alt etter planen har de 
fisket opp kvoten som er på 21 
tonn, i løpet av vel en uke. 

Reder Stein Ronny Vornes har investert 1 million kroner i autoline. Det skal gi en mer rasjonell drift og god kvalitet på fisken de kommer i land med.
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Den som begynner å bli godt voksen kan vel 
ikke unngå å huske Ford sitt varierte Taunus-
sortement fra oppveksten på 60 og 70-tallet. 

Ford Taunus 12 M, 15 M, 17 M, 20 M, og ikke minst 
Taunus 26 M. 
Flotte biler med et stort potensiale til forbedrin-
ger av både utseende og ellers kvalitets-
messig.
Stian Halvorsen fra Myre ble den 
heldige eier av en 69 modell Ford 
20 M for vel et år siden. Det 
ryktes at denne bilen i sin 
grønne ungdom også 
har rullet rundt her i 
distriktet. Den gang 
i lilla metallic 
drakt. 

I 2009 gjennomgikk Taunusen 
en total renovering, og hele 
karroseriet ble slipt ned til 
blankmetallet. Bilen ble strippet for alt av 
interiør og utstyr, og etter flere lag med 
grunning og lakk, ble bilen gradvis opp-
montert igjen. 
Interiøret ble laget og montert av 
salmaker, og alt av instrumenter og 
sidepaneler er byttet ut med nye deler. 
Per Atle Pedersen fra Øksnes kjøpte bilen 
fra Brønnøysund, og solgte den til Stian 
Halvorsen for vel et år siden. Pedersen 
forteller til Øksnesavisa at denne bilen kan 
nok være kostet på for rundt 150.000 kro-
ner totalt fra renoveringen begynte i 2009.

Stian Halvorsen har vokst opp med Ford 
Granada generasjonen. Men han er 
svært opptatt av gamle biler, og denne 
Taunusen er noe helt spesielt for han. 
– Jeg hadde ikke hjerte til å se at denne 
bilen ble solgt ut av Øksnes, sier Stian. 
Det var en av grunnene ti at jeg kjøpte 
bilen.
Han forteller videre at denne Forden er 
det eneste i sitt slag her i distriktet. Sørpå 
finner man et stort miljø, men ikke her. 
Bilen er lagret inne om vinteren, men 
sommerhalvåret skal Stian bruke til å dra 
rundt på enkelte M-Car treff.  
For uten lyktefronten og 
lakken, så er det meste 
originalt på bilen. Stian 
Halvorsen lover 
at bilen skal bli i 
Øksnes, og den 
skal tilbake til 
orginalfargen. 
Nemlig lilla 
metallic!

Ford Taunus 20 M XL 2300 S 1969 modell

I nydelig vårvær er det flott 
å kunne lufte en gammel 

drøm. Stian med sin flotte 
Ford Taunus 20 M.

Gul nostalgi inntar «Myrestripa»
Hjalmar Martinussen

hjalmar@oksnesavisa.no 90 92 67 70
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Kim Jørgen fikk 
drømmen oppfylt
Allerede da Kim Jør-
gen Karlsen (24) gikk i 
barnehagen fattet han 
stor interesse for grave-
maskiner og lastebiler. 
En ting var han sikker 
på, og det var at han 
skulle kjøre trailer når 
han ble voksen. Den 
drømmen har han nå 
fått oppfylt.

Han ser veldig stolt ut der han står foran 
bilen han kjører, en MAN TGX 560. Den 
helt nye bilen har en prislapp på 1,5 
millioner kroner. Den sto klar til hans 
disposisjon da han like før påske kunne 
skilte med sertifikat klasse C og CE, 
som gjør han kvalifisert til å kjøre tunge 
kjøretøy med henger. Bilen hadde hans 
arbeidsgiver og onkel Jarle Karlsen 
kjøpt inn til disposisjon for hans yngste 
sjåfør. 
– Jeg skal innrømme at jeg var både 
stolt og glad da jeg kom hjem fra 
Stjørdal med nytt sertifikat for tyngre 
kjøretøy. At jeg fikk en helt ny trailer 
til diposisjon, ser jeg på som en tillits-
erklæring, sier den unge sjåføren. 
Som barn og ungdom var han mye 

sammen med onkel og mentor Jarle 
Karlsen og hans sjåfører. Han fikk etter 
hvert mye mer kunnskap om tyngre 
kjøretøy enn mange av hans venner. 

VoKstE opp mED 
tyngrE KJørEtøy
Det er ikke få ganger han har vært med 
på korte og lengre turer med onkelens 
trailere og lastebiler. På barneskolen 
brukte han ofte å sitte i sandkassen i 
friminuttene og leke med gravmaskiner 
og lastebiler. Allerede da var han fast 
bestemt på at det var slike kjøretøy han 
skulle kjøre når han ble voksen. 
Han husker godt da han var med på en 
langtur med to voksne i bilen. Da de 
skulle overnatte lå de alle i førerhuset, 

og unge Karlsen lå og sov på motorkas-
sen. 
– Når jeg kom fra skolen var det ofte at 
jeg dro rett til Strengelvåg for å være 
sammen med onkel Jarle og hans 
sjåfører. Da fikk jeg være med på korte 
og lengre turer, eller jeg hjalp til med 
vedlikehold av bilene. Jeg fikk også fri 
fra skolen for å være med på mange 
trailerturer.
 
BEstEmtE sEg for 
yrKE i BArnEhAgEn
Nå er det han selv som sitter ved 
rattet når han er på veien med tyngre 
kjøretøy. Det er en god følelse, innrøm-
mer 24-åringen. Etter at han fikk sertifi-
katet for tynge kjøretøy, har det blitt 

Da Kim Jørgen Karlsen nylig fikk sertifikat for tyngre kjøretøy, sto en ny trailer til en prislapp av 1,5 millioner klar til hans disposisjon.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81
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mange turer til Finnmark med fisk i lasten. 
Selv om det kan bli lange dager og mange 
kilometer på landeveien, er den unge 
sjåføren veldig godt fornøyd med å kunne 
titulere seg som yrkessjåfør. 
– Jeg kjenner det på meg at jeg har valgt 
rett yrke. Det å kunne få sitte bak rattet 
på en lastebil eller trailer, er noe jeg har 
drømt om helt fra jeg gikk i barnehagen. 
Bilen er på en måte både mitt hjem og min 
arbeidsplass det meste av uken. Når jeg 
kjører rundt med last møter jeg mange av 
mine kollegaer og oppdragsgivere. Det 
er mange hyggelige mennesker som jeg 
setter pris på å være i  kontakt med, sier 
den unge sjåføren før han haster videre til 
en ny oppdragsgiver.

De siste ukene har Kim Jørgen Karlsen hatt mange timer bak rattet på trailerne han kjører.   

24-åringen har hatt mange turer sammen med sin onkel og mentor Jarle Karlsen. Onkelen hadde 
kjøpt inn en helt ny bil av typen MAN TGX 560 da han kom hjem fra Stjørdal med sertifikat for 
tyngre kjøretøy.

Jeg kjenner det på 
meg at jeg har valgt 

rett yrke.

Færre fikk 
økonomisk 
sosialhjelp

I løpet av fjoråret ble 
det utbetalt 1,9 millio-
ner kroner i økonomisk 
sosialhjelp fra Øksnes 
kommune. Antallet mot-
takere har gått mye ned 
det siste året.

Nye tall fra Statistisk 
sentralbyrå viser at det var 99 
personer med adresse i Øksnes 
kommune som mottok en eller 
annen form for økonomisk 
drahjelp i løpet av 2015. Antal-
let er 23 færre enn året før, noe 
som må sies å være en markant 
nedgang.

Liten økning i norge
I hele Norge var det 134.578 
innbyggere som kvalifiserte for 
økonomisk sosialhjelp i fjor. 
Dette er 1.095 flere enn året før, 
noe som betyr en svak vekst på 
under én prosent. Nedgangen i 
Øksnes kommune var på hele 
19 prosent. 
SSB publiserer utviklingen 
innen økonomisk sosialhjelp 
i norske kommuner hvert år. 
Dette skjer gjennom Kostra-
tabellene, som er tall kom-
munene selv rapporter inn til 
Staten.
I Nordland er det Vefsn kom-
mune som har hatt størst reell 
økning i antall mottakere, da 
antallet har økt med 29 det siste 
året. I motsatt ende finner vi 
Rana kommune, der det har 
vært en nedgang på 30 personer. 
Andøy hadde en reduksjon på 
29 mottakere. Målt i prosent er 

det Lurøy kommune som har 
størst vekst (48 prosent), mens 
Rødøy kommune har størst ned-
gang (minus 26 prosent).
 
Dette er økonomisk 
sosiaLhjeLp
Økonomisk stønad er en 
skjønnsmessig ytelse. Sosialtje-
nesten i kommunen har både 
rett og plikt til å utøve skjønn 
ved vurderingen av om det skal 
ytes stønad, og ved utmåling av 
stønaden. Stønaden skal utmåles 
på grunnlag av en konkret vur-
dering av den enkeltes faktiske 
behov. Loven gir ingen veiled-
ning om det konkrete stønads-
nivået, men fra sentralt hold er 
det gitt veiledende retningslinjer 
for utmåling av dette. Mange 
kommuner melder om utford-
ringer knyttet til flyktninger 
som går over på sosialhjelp etter 
å ha gjennomført introduksjons-
programmet.
Blant de 99 mottakerne av øko-
nomisk støtte i Øksnes, så ser vi 
i SSB-tabellene at 27 av dem er 
unge voksne mellom 18 og 24 år. 

minDre utbetaLing
Den totale økonomiske støt-
ten i Øksnes kommune var på 
1.891.000 kroner. Dette dreier 
seg altså om økonomisk bistand 
til dem som ikke klarte å sørge 
for hele eller deler av sitt livs-
opphold. Dette er penger som er 
utbetalt direkte, eller i form av 
stønad til betaling av regninger. 
Stønadslengden varierer selv-
sagt fra sak til sak. Bunnlinjen 
i kommuneregnskapet viser at 
summen er 46.000 kroner lavere 
enn året før – noe som betyr en 
reduksjon på 2,4 prosent.  

Yngve johnsen, en-to-tekst

Økonomisk sosialhjelp 2015
utvikling fra året før. Foreløpige tall. kilde: ssb/kostra

  antall  utv. utv. (%)
Øksnes  99  -23 -18,9
Norge  134578  1095 0,8

sosiaLhjeLp: Det var 99 personer fra Øksnes som mottok økonomisk 
sosialhjelp i løpet av 2015. (Illustrasjonsfoto)
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Brit Fuglevaag, 
Gunn Vottestad 
og Jarle Hammer

NYKSUND
til

Også i år kan det bli mye fin kunst og 
andre interessante tilbud, for de som vil 
besøke Nyksund i sommer.

Ved Nyksund Art 
Gallery vil det fra 1. og fram til 23. juni 

bli åpent i helger og ved nærmere avtaler. 
Den 23. juni vil det bli ofisiell åpning med 
den kjente tekstilkunstneren Brit Fuglevaag 
til stede. 

Fuglevaag har siden 1970-årene vært en 
av de mest sentrale personene i norsk 
kunstliv. Hun har med sitt kunstneriske 
virke, sitt engasjement i ulike styrer og 
organisasjoner og sin undervisning, hatt 
stor påvirkning på tekstilkunstens utvikling 
og posisjon i Norge. 
I perioden 1964-90 hadde Fuglevaag 
vevatelier i Oslo og var en aktiv deltaker 
på utstillinger i inn- og utland. Hun hadde 
også en mengde utsmykkingsoppdrag. I 
1972 begynte hun som lærer ved SHKS og 
var avdelingsleder for tekstillinjen fra 1973 
til 1980. I 1989 til 1996 ledet Fuglevaag 
linjen som den første professor i tekstil i 
Oslo.
Gunn Vottestad som de fleste kjenner til, 
vil også være i Nyksund Art Gallery med 
en serie nye bilder, og fotograf Svein Erik 
Tøyen vil også stille ut nye fotografier.

I år som 
i fjor er det Jarle Ham-

mer som er hovedutstiller i Nyksund 
Brygge. Hammer produserer bilder fort-
løpende nå, og det blir mye fint og inter-
essant å se på utstillingen.
Flere motiver er hentet fra Nyksund, 
og Hammer har prøvd å rekonstruere 
Skåltofta i form av landskap, bygninger og 
mennesker.
Ordfører Karianne Bråthen skal åpne 
utstillingen i Nyksund Brygge til helga, og i 
tillegg til Hammer vil det bli variert kunst fra 
flere andre utstillere. Vi kan nevne Ferdi-
nand Finne, Vevena Waddell med malerier 
i flotte farger og form. Sølvkunst fra Erik 
og Hilde Tenderland, og Siv Anita Johan-
sen fra Galleri Uvær vil også være tilstede 
under åpningen.
Arturbrygga er snart ferdig restaurert, og 
i begynnelsen av juni vil den bli åpnet for 
publikum. Det jobbes med å få utstillere, og 
lokale kunstnere er av interesse. Produkter 
fra Harstad Vekst vil bli stillet ut for salg, og 
det vil bli kafedrift i brygga. Det arbeides 
nå på spreng for å få ferdig lokalene i With 
& Valland-brygga, der Museum Nord skal 
etablere seg for sommeren. 

Brit Fuglevaag er en 
anerkjent tekstilkunstner.

Jarle Hammer 
stiller ut ny og flott 

kunst i Nyksund til helga.

Museum Nord 
åpner snart 
i Nyksund.

Hjalmar Martinussen
hjalmar@oksnesavisa.no 90 92 67 70
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Stor aktivitet 
i Øksnes havnedistrikt
Tall fra Øksnes havnedistrikt viser at det i 2015 
totalt ble landet nærmere 73 000 tonn hvitfisk og 
man hadde 11 000 anløp. Det viser at det har vært 
stor aktivitet i Øksnes havnedistrikt i året som 
gikk.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Daglig leder i Øksnes Havnevesen KF, John Danielsen er fornøyd med tallene han kan vise til for 2015, men vet at tallene kunne vært høyere om man hadde hatt større mottakskapasitet og nok 
liggekaier på Stø.   
     

Tallene viser at det er store 
kvantum fisk og stor trafikk som 
årlig går inn og ut av Øksnes 
havnedistrikt i 2015. I fjor ble det 
landet snaue 50 000 tonn hvitfisk 
til en førstehåndsverdi på 640 
millioner kroner. Kvantumet  er 
vel 5000 tonn mindre enn i 2014. 
Det er likevel over 25 prosent 
av det totale kvantum  som ble 
landet i hele Nordland. I tillegg 

ble det landet 23.733 tonn laks 
og ørret i 2015. Det er en økning 
på 400 tonn fra året før. Havne-
sjef John Danielsen er veldig 
godt fornøyd med den trafikken 
som man har hatt for havnene 
i Øksnes. Han er også godt 
fornøyd med at vår kommune 
representerer 25 prosent av det 
totale kvantumet som landes i 
Nordland.

 11.000 anløp
– Vi har absolutt grunn til å 
være fornøyd med de tallene vi 
kan presentere. Jeg er også godt 
fornøyd med det serviceappara-
tet som vi har både på Myre 
og Stø. Det bidrar til at vi får 
stadig nye fartøy som søker til  
Øksnes. Tilbakemeldingene vi 
får fra de som besøker havnene 
våre, er i stor grad positive. De 
er fornøyde med det de  får av 
varer og tjenester i Øksnes. Det 
ser vi ved at det er mange av 
båtene som kommer igjen år 
etter år, sier Danielsen. I 2015 
hadde var det totalt 11.000 anløp 
i Øksnes havnedistrikt. Det er 
en økning på 1400 i forhold til 
året før. Transport av varer inn 
og ut av havnen i Øksnes har de 

siste tre årene ligget på 450.000 
til 510.000 tonn. 
20 000 passasjerer som var 
innom Øksnes havnedistrikt. 
Det er en økning på 2.000 fra 
året før.

Kunne vært 
høyere tall
Selv om Øksnes havnedistrikt 
kan vise til stor trafikk for 
havnene i Øksnes, er Danielsen 
kjent med at de tallene han viser 
til kunne ha vært enda større. På 
grunn av for liten mottakskapa-
sitet og for få liggekaier, har de 
i fiskeværet Stø vært nødt til å 
si nei til et betydelig antall båter 
som har ønsket å ha base der 
under vinterfisket. 
– Vi vet at det i perioder under 

vinterfisket har vært for liten 
kapasitet både for å kunne ta i 
mot fisk og til å finne liggekaier 
til alle de båtene som ønsker å 
drifte fra Stø. Det er et sammen-
satt problem som vi i havnevese-
net ikke rår over, men som gjør 
at de tallene vi har lagt frem 
kunne ha vært høye, avslutter 
Danielsen.

Avslår 
seminarstøtte
Jusshjelpa i Nord-Norge 
søker Øksnes kommune om 
økonomisk støtte til Felles-
seminaret 2016. Seminaret er 
fra 10.–12. oktober i år, og er 
et ledd i arbeidet med å styrke 
den faglige kompetansen i 
retthjelpstiltakene, heter det i 
søknaden. – Vi har tidligere år 
fått støtte i størrelsesordenen 
mellom kr 5000,- og kr 
20.000,-, opplyser prosjektle-
der Julie Rydland Antonsen på 
vegne av arrangementet.
Rådmann Just Hjalmar 
Johansen brukte kort tid på 
å vurdere søknaden. Han 
konkluderer kort i svarbrevet 
med at søknaden ikke kan 
imøtekommes.

Husk å melde om tapte garn
Også i år vil Fiskeridirektora-
tet gjennomføre sitt årlige 
opprenskingstokt etter tapte 
fiskeredskaper etter endt 
blåkveitefiske, opplyser de i en 
pressemelding.
Fisket etter blåkveite med garn 

kan være svært krevende, 
og kan lett føre til tap under 
vanskelige strøm- og vær-
forhold.
Erfaring viser også at en 
del venter for lenge med å 
melde fra om tap av redskap 

av hensyn til at en selv skal 
prøve å få det opp igjen ved 
eventuell refordeling i slutten 
av sesongen, skriver direk-
toratet.
– Dersom det ikke foretas 
sokning umiddelbart, venn-

ligst meld fra om tapet til 
Kystvaktsentralen så snart 
som mulig. Dette kan også 
redusere faren for ytterligere 
tap ved at andre fartøy blir 
kjent med faren, oppfordrer 
Fiskeridirektoratet.

Får lande på Tunstad
Per Strand Øksnes AS har søkt og 
fått landingstillatelse for helikopter, 
for frakt av byggevarer fra området 
ved Bygmakker Myre til Tunstad 
i Øksnes. Tillatelsen er gitt under 
forutsetning at eier av grunn for 
landing og letting gir sin tillatelse. 
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Det skjer en del for 
Maria Solheim i år. I 
løpet av juni slipper 
hun en singel, og til 
høsten gir hun ut en 
barneplate. 26. juli 
deltar hun sammen 
med faren Villy på 
Øksnesdagan, og 
i oktober blir det 
europaturné.

Maria Solheim har ikke 
vært hjemme i Øksnes på 
noen år, men i juli blir det 
igjen anledning til å høre 
henne live her.

SANGEN FRA HAVET
Da spiller hun og faren 
Villy Solheim konsert-
forestillingen «Sangen fra 
havet» i bedehuskapellet 
Zoar i Nyksund, 26. juli 
under Øksnesdagan. De 
deltar også på Regine-
dagan i Bø, samme uken.
– Da blir det en etterleng-
tet tur hjemover, kon-
staterer Solheim.
Etter at foreldrene fl yttet 
fra kommunen, blir det 
ikke lenger like mange 
besøk til kommunen hun 
bodde de femten første 
årene i livet.

UTENLANDSTURNÉ
På høsten reiser hun 
også ut i Europa på turné 
i Tyskland og Sveits, noe 
hun tydelig gleder seg 
til. Der har hun en fast 
base med publikum som 
kommer på konsertene 
hennes.
– Det er veldig trivelig. 
Jeg har vært der 7–8 gan-
ger på turné tidligere. Jeg 
har reist ganske mye i de 
to landene. Jeg har blitt 
kjent med mange, det er 
fi ne arrangører, publikum 
og konsertsteder. Det er 
alltid god stemning, for-
teller Solheim fra tidligere 
turneer.

FINE OPPLEVELSER
Hun forteller om en 
hyggelig pensjonsert 
sveitsisk prest som hun 
har vært invitert hjem til 

på god sjokolade og ost 
de siste årene. 
– I år skal jeg ha en fridag 
også, og henge i en 
bitteliten landsby. På en 
slik turne får man se mye 
og mange fi ne opplevel-
ser. Men det er ganske 
mange spillejobber på 
kort tid. Så det er en del 
jobb også, slår artisten 
fast.
Turneen skjer i kjølvan-
net av den nyeste platen 
hennes som kom i Norge 
i 2012, og i utlandet et år 
eller to etterpå. Hun skulle 
egentlig gjennomføre 
den i fjor, men så fi kk hun 
«plutselig» et barn og 
måtte avlyse på grunn av 
fødsel.

NY PLATE?
– Den siste platen er 
relativt ny der, men jeg 

tar med meg materiale fra 
alle platene mine. I tillegg 
vil jeg teste noen nye låter 
på publikum, det er alltid 
artig, forteller Solheim.
– Kommer det ny plate 
snart?
– Det er ikke umulig. Jeg 
kan ikke si noe for sikkert 
ennå, men jeg er i dialog 
med mulige samarbeids-
partnere, avslører 
Solheim overfor Øksnes-
avisa.
Til høsten gir hun imid-
lertid ut en barneplate 
sammen med Silje Sirnes 
Winje, like før hun drar ut 
på turnéen. 
– Men jeg tar nok ikke 
med meg så mange 
barnesanger til Tyskland, 
ler Solheim.

Maria 
Solheim 
(34), artist
Bodde i Øksnes 
til hun var 15 år 
og ble «oppda-
get». Da hun var 
18 år fl yttet hun 
videre fra Sort-
land til Oslo, og 
har etter hvert 
opparbeidet seg 
en interesant 
karriere.
17 år gammel 
fi kk hun 
platekontrakt 
med Kirkelig 
Kulturverksted, 
og har så langt 
gitt ut fem solo-
album.
I tillegg har hun 
fi gurert som 
gjesteartist på 
plater til blant 
annet Minor 
Majority, Folk & 
Røvere, Silver 
med fl ere.
Hun har vært 
låtskriver for 
NRK Super, 
og fast gjeste-
skribent for Vårt 
Land gjennom 
7 år. Hun jobber 
som skribent og 
illustratør, og 
har blant annet 
gitt ut fl ere dikt-
bøker.

(Hjemmeside og 
Wikipedia)

Marian Leonhardsen
Foto: Mats Bakken

Allegria 
til Austringen

– Ensemble Allegria 
gjester Vesterålen 
og byr på en unik 
konsertopplevelse i 
spektakulære omgi-
velser i Austringen 
brygge, melder 
Ensemblet.

På programmet står musikk 
for strykere av blant annet 
Grieg, Biber og Tsjaikovkij.
– Konsertverter Helene 
og Rune Hilde stiller med 
bevertning, opplyses det. 
Rune Hilde Invest har søkt 
Øksnes kommune om 
skjenkebevilling for øl og 
vinsalg fredag 17. juni fra kl. 
18 til kl. 23. Man tar høyde 
for rundt 50 publikummere 
denne fredagskvelden. De 
håper på velvillig behandling 
fra kommunens side.

Alsvåg Brass 
på andreplass
Alsvåg Brass Band deltok 
i 17. mai-konkurranse der 
de kom helt til � nalen, 
og kunne vinne 40.000 
kroner. Riktig så bra gikk 
det ikke, men en delt 
andreplass er heller ikke å 
forakte. 
– Jippi, takket være alle 
dere som stemte på oss 
kom vi på delt andreplass, 
og � kk fem tusen kroner 
inn i korpskassen. Tusen 
takk for støtten, jubler 
korpset på sosiale medier.

Statens Vegvesen viser 
til nabovarsel i forbin-
delse med tilbygg 
tilhørende XL-bygg på 
Myre. 

Etter deres mening er det 
viktig at det ikke tilretteleg-
ges for parkering foran til-
bygget, altså arealet mellom 
fylkesvegen og vegglivet. I 
tillegg mener de at tiltaket 
ikke må endre atkomstforhol-
dene. Tilbygget må ikke 
komme nærmere vegen enn 
gjeldende byggegrense og 
det må ikke hindre frisikt i 
avkjørsel. 
– Parkering mot vegglivet 
medfører rygging over fortau 
og ut i hovedvegen, og kan 
skape trafi kkfarlige situasjo-
ner, mener Statens Vegve-
sen i sin innsigelse, som er 
sendt med kopi til Øksnes 
kommune. 

Vil hindre 
trafi kkfarlige 
situasjoner
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Krever service-
erklæringer
Jørn Martinussen 
(ØTL) krever at saken 
om serviceerklærin-
ger i Øksnes kom-
mune kommer opp til 
behandling. Ordfører 
Karianne B. Bråthen 
(Ap) beklager sva-
ret sitt, men vil ikke 
prioritere saken for 
øyeblikket.

Martinussen viser til vedtak 
gjort ved budsjettbehand-
lingen i 2014, der det het 
at kommunestyret skal ha 
seg forelagt en egen sak om 
serviceerklæringer.
Disse skal vise brukerne hva 
de skal forvente, og skal bidra 
til å høyne servicenivået og 
kvaliteten på tjenestene.

Viktig
Kommunestyrerepresentan-
ten mener det er viktig at 
kommunestyret får si noe i 
vedtaks form knyttet til saks-
behandlingsregler i Øksnes 
kommune, blant annet med 
grunnlag i til dels meget sterk 
kritikk i det offentlige rom den 
senere tiden.
Serviceerklæringene skal blant 
annet inneholde informasjon 
om hva tjenesten omfatter, 
hvem som kan få den, hva den 
koster, hvordan brukerne skal 
gå fram for å få den og saks-
behandlingstider, heter det.

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

ger på kommunens hjemme-
side er en god og praktisk 
løsning til å informere, og at 
han derfor har valgt å ikke 
etablere egne serviceerklærin-
ger i noen av de kommunale 
enhetene.
Bråthen opplyste at det med 
bakgrunn i dette ikke vil bli 
lagt fram en egen sak på dette.
Martinusen mener det på 
ingen som helst måte er 
tilfredsstillende å bli avspist 
med dette, og har nå sendt 
ny henvendelse til ordfører. 
Her vises det blant annet til 
kommunelovens § 23 om at 
rådmannen skal påse at ved-
tak blir iverksatt. 
– Demokrati forutsetter 
etterlevelse av demokratisk 
fattede vedtak, og jeg imøteser 
bekreftelse på at vedtaket lojalt 
følges opp, avslutter Martinus-
sen.

Beklager
Ordfører Bråthen beklager 
senere at svaret hennes var at 
hun ikke ville ta opp saken 
angående serviceerklæringer 
med bakgrunn i rådman-
nens redegjørelse. Hun gir 
Martinussen helt rett.
– Det jeg som ordfører mente 
å si er at jeg ikke vil prioritere 
dette som sak for øyeblikket. 
Med bakgrunn i vedtatt nytt 
reglement for kommunesty-
ret, skal det få seg forelagt 
en oversikt over vedtakenes 
status fire ganger i året. Dette 
er en gylden anledning til å 
diskutere vedtak og lage en 
prioriteringsliste, svarer hun.
Hun viser til belastning på og 

kapasitet i administrasjonen. 
Det må prioriteres hvilke 
vedtak som haster og hva man 
kan la vente, mener Bråthen.
– Når det gjelder dette med 
serviceerklæringer, var dette 
noe som ble vedtatt i budsjet-
tet for 2014. Når dette ikke er 
fulgt opp i løpet av året som 
er gått, under forrige ordfører, 
må vi dessverre se over hvilke 
vedtak som skal prioriteres, 
skriver ordføreren.
Hun slår fast at kommunesty-
ret skal få være med på å gjøre 
disse prioriteringene.

Fortsatt ikke 
Fornøyd
Heller ikke dette tilfredsstiller 
Martinussen. 
Han viser til at Teknisk enhet 
over lang tid har vært gjen-
stand for til dels meget sterk 
kritikk i det offentlige rom, når 
det gjelder kompetanse, sen-
drektighet, forskjellsbehand-
ling, manglende planer m.m.
Martinussen mener den 
negative omtalen rammer 
omdømmet både til «sys-
temene» og menneskene i 
systemene. Dermed brer det 
seg holdninger, rykter og 
antakelser både i og utafor 
Øksnes som til slutt rammer 
kommunen Øksnes.
– Ved å sette seg over kom-
munestyret sitt vedtak 
knyttet til serviceerklæringer 
medvirker ordføreren til at 
kommunestyret ikke kan få 
være med på å si noe i forhold 
til nivået på tjenestytingen 
i Øksnes kommune. Dette 
beklager jeg på det sterkeste, 

tordner Martinussen i brevs 
form.

ikke uenig
Ordfører Bråthen presiserer at 
hun verken er uenig i vedtaket 
om serviceerklæringer eller 
har sagt det.
– Jeg har sagt at vi må få opp 
alle vedtak og gå gjennom 
dem og prioritere. Det er kom-
munestyret som skal gjøre 
dette, som sak 21. juni. Da vil 
nettopp kommunestyrerepre-
sentanter kunne påvirke og 
si sin mening. Skjønner ikke 
hvordan representant Jørn 
Martinussen da kan påstå at 
ordfører ikke vil lytte til de 
folkevalgte, svarer hun.
Samtidig roser hun Martinus-
sen for å belyse situasjonen 
administrasjonen og spesielt 
teknisk enhet står overfor nå.

– udemokratisk
Han på sin side presiserer 
videre mener det blir helt 
feil og udemokratisk at 
administrasjonen skal være 
de som vurderer viktigheten 
av hva som bør følges opp 
umiddelbart og hva som kan 
utsettes.
– Dersom et vedtak ikke er 
gjennomført skal det redegjø-
res for hvilke tiltak som skal 
iverksettes for å gjennom-
føre vedtaket snarest mulig, 
svarer Martinussen og viser 
til reglementet. Dette bør 
både ordfører og rådmann 
ta ad notam, slår han fast i 
det som så langt er det siste 
offentliggjorte brevet mellom 
de to.

Martinussen etterlyste nylig 
saken, og ba om å få vite når 
man kunne forvente å få saken 
til behandling.

ingen sak
Ordfører Karianne B. Bråthen 
viste til svar fra rådmannen, 
om at informasjonen som lig-

Ved å sette seg over 
kommunestyret sitt 
vedtak knyttet til 
serviceerklæringer 

medvirker ordføreren 
til at kommunestyret 
ikke kan få være med 
på å si noe i forhold til 
nivået på tjenestytingen 

i Øksnes kommune.
Jørn Martinussen

Karianne B. Bråthen



Hipp hurra for 
denna flotte 
dama, ho 

Viktoria Stavøy. 
Gratulerer så masse 
med 20-års dagen 
som du hadde ons-
dag 25. mai! Håpa 
du får ei flott feiring i 
helga ilag med familie 
og venner. Ønska dæ 
løkka tell videre i livet 
og med sykepleie-
studian dine. Vi e 
utrulig stolt og gla 
i dæ Viktoria. Stor 

klæm ifra mamma, 
pappa, Tonje og 
Harald.

Johannes 
10 år! Vi vil 
gratulere den 
flotte gutten 

vår med 10-års dagen 
lørdag 28. mai. Dagen 
feires på Skipnes med 
gode klassekamerater 
og familie. Vi håper 
du får en flott dag! 
Gla i dæ! Stor klem 
fra manmma, pappa, 
Martin og Nox.
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3 og 4. klasse ved Alsvåg skole var denne uken 
på besøk hos redaksjonen i Øksnesavisa. Først 
fikk de ta en titt på kontoret til Svein Arne Nilsen. 
Journalisten viste fram flere av denne utgavens 
saker, og hvordan han arbeider til daglig. Derfra 
bar det inn på kontoret til daglig leder Gøril Gabri-
elsen. Når journalistene har skrevet tekst og bilder 
sendes stoffet inn hit, sånn at Gabrielsen kan pusle 
det sammen til en avis. For ikke å si «brekke om», 
som det heter på fagspråket. Elevene var også 
innom rådhuset, og besøkte ordfører Karianne B. 

Besøkte Øksnesavisa 3. og 4. klasse ved Alsvåg skole var 
et trivelig besøk hos Øksnesavisa 

denne uken.

Elevene fikk se nærmere på kontoret til journalist 
Svein Arne Nilsen, som forklarte hvordan han jobber.

Kystlaget ryddet 
søppel
Tidligere i måneden deltok Øksnes 
kystlag på strandryddeaksjonen. Først 
ryddet de strandsonen for søppel, før 
de hygget seg rundt bålet med enkel 

grillmat og kaffe. En nokså stor mengde 
søppel bekreftet behovet for strand-
rydding. Kystlaget begynte for øvrig med 
«åpne naust» på torsdager, fra i går.

Båten var lastet med en nokså stor mengde søppel. Ingen tvil om at denne stranden ser 
bedre ut etter aksjonen.

Både store og små deltok på ryddeaksjon

Sjøfugl fanges og drukner
i fiskeredskaper
Norsk institutt for natur-
forskning (Nina) har sett 
nærmere på bifangst av 
sjøfugl i norske fiskerier. I et 
bifangstprosjekt har de gjort 
inngående studier av bunn-
garnfiske etter torskefisk, 
blåkveite og rognkjeks.

– Disse fiskeriene ble valgt ut fordi 
forprosjektet viste at en god del sjøfugl 
kunne omkomme i de relativt beskjedne 
blåkveite- og rognkjeksfiskeriene, sier 
forsker Kirstin Fangel, leder for prosjek-
tet og forsker hos Nina.
Forskernes funn viser at svivelkrok i 
linefisket kan være et effektivt tiltak for 
å redusere bifangst av sjøfugl. 
Tidligere studier viser at skremmeline 
også er et viktig tiltak, ifølge Fangel. 

Trafikksikkerhet 
ved Alsvåg skole

FAU ved Alsvåg skole 
har sendt brev til 
Øksnes kommune 
ved rådmannen der 
de stiller spørsmål 
ved trafikksikkerhet 
ved skolen. 

De spør om det er mulig 
å få på plass et buss-skur 
ved parkeringsplassen ved 
skolen der elevene kan stå 
i ly for vær og vind mens 
de venter på bussen etter 
skoletid. Videre stilles det 
spørsmål om det er mulig 
å få på plass lys i området 
på veien fra parkerings-
plassen og opp til skolen 
og ved barnehagen som 
skal bygges like ved skolen. 
Det stilles også spørsmål 
om det er mulig å få til en 
enveiskjøring til og fra par-
keringsplassen ved skolen 
og om det  foreligger noen 
plan for trafikkavvikling i 
byggeperioden for den nye 
barnehagen i Alsvåg. 
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LOKAL-
AVISA
lokalmiljøet!
er den beste kontakten med

Abonnement bestilles på tlf. 76 11 99 40
e-post: post@oksnesavisa.no ● sms: 41468794

Helår kr.  980,-
Halvår kr.  580,-

Av Øksnes Folkebibliotek

Forfatter: Øyvind Kvalnes

Ved å hjelpe hverandre blir vi lyk-
keligere, får bedre helse, oppnår 
gode resultater på jobben og får 
et bedre samfunn. Hvorfor hjelper 
vi ikke mer? Hva er det som får 
mennesker til å hjelpe hverandre? 
Og hvordan kan vi sørge for at 
hjelpen faktisk hjelper?
I Hjelp undersøker forfatteren 
hva som motiverer mennesker 
til å hjelpe hverandre. Er det 
fordi vi bryr oss om hvordan 
andre har det, eller for å lette på 

vår egen samvittighet? 
For å � nne svar 
graver Kval-
nes i sin egen 
hukommelse 
etter historier 
hvor han selv 
har opplevd 
hjelpsomhet på 
nært hold. Han 
har også snakket 
med hjelpsomme 
mennesker, og 
oppsøkt � loso�  og 
forskning.

Hjelp – Hvordan kan vi gjøre en forskjell for andre

Resultater Myre Bridgeklubb
Tirsdag 24. mai

KLUBBMESTERSKAPET
5 bord, 9 par, 1 blindpar, 27 spill

1 14,6 59,0 Arne Gabrielsen/
   Ivar Høidahl  
2 11,3 56,9 Øystein Johnsen/
   Tommy Johannessen
3   7,9 54,9 Fritz N. Johnsen/
   Kjell Bråthen
4   6,8 54,2 Jarle Fredheim/
   Johnny Åsen
5   5,6 51,0 Jarle Hammer/
   Jarle Meløy

Middels 50%

POENG     %

Inviterer til 
selvforsvarskurs
Etter oppstartsmøte i månedsskiftet er Øksnes 
Sanitetsforening oppe og går. De er nå på med-
lemsjakt. En av de første sakene de prioriterer, er 
et selvforsvarskurs som blir lørdag 11. juni, forut-
satt nok påmeldte. 

Marian Leonhardsen
marian@oksnesavisa.no 91 76 69 20

Foreningen satser på en skikkelig 
«kickstart», og får kampsportin-
struktør Ken-Thomas Kvael på 
besøk. Han skal kjøre selvforsvars-
kurs for jenter/damer på Myre, 
dersom de får nok påmeldte.

ARTIG OG LÆRERIKT
– Vi har lyst til å gjøre noe nytt og 
interessant, som fenger og kan 
tiltrekke seg unge jenter – en viktig 
målgruppe for lokalforeningen. Det 
sier leder av Sanitetsforeningen, 
Marianne Reinholdtsen.
Kurset er beregnet fra og med 8. 
klasse og har ingen øvre alders-
grense. Instruktør Kvael fra Hadsel 
har 4. grads sort belte i Taekwon-
Do. Han har undervist i femten år, 
blant annet i selvforsvar.
– Vi håper mange vil � nne veien til 
Øksneshallen denne dagen. Det 
kan bli riktig så artig og lærerikt, 
frister Reinholdtsen.
Hun gjør oppmerksom på at det er 
forhåndspåmelding.

MEDLEMSJAKT
Sanitetsforeningen er nå på 

medlemsjakt og håper på godt 
kvinneengasjement. 
– Vi oppfordrer også bedrifter til 
bedriftsmedlemsskap. Det vil støtte 
en god sak, sier Reinholdtsen.
Hun opplyser at lokalforeningen vil 
leve opp til landsorganisasjonens 
verdier, men står fritt til egne idéer 
og aktiviteter tilpasset lokalsam-
funnet og samtiden.
– Blant annet ønsker vi synliggjø-
ring og fokus på temaer som angår 
jenter og kvinner, og bidra til økt 
kompetanse hos det o� entlige. 
Det vil si f.eks synliggjøring av 
tabutemaer som vold og overgrep 
i nære relasjoner. De mener det er 
viktig å gi signaler både til folk � est 
og politikere.

VOLD OG 
SKJØNNHETSTYRANNI
– Festvoldtekter og barn som opp-
lever vold og overgrep i hjemmet 
er i vinden som aldri før. Vi vil også 
fokusere en del på «skjønnhets-
tyranniet» og utfordringer som 
unge jenter har i dagens samfunn, 
forteller Reinholdtsen om planene 
framover.
Hun påpeker at selv om hovedfo-

kuset til Norske Kvinners Sanitetsforening 
er kvinner, så jobber foreningen også 
med � ere sårbare grupper i samfunnet.
Med seg i foreningen har Reinholdtsen 
fått � ere sterke og engasjerte kvinner, 
blant annet Torunn Helene Olsen og 
Anita Evelyn Lund. De håper mange vil 
melde seg inn og dele tanker og idéer. 
Støttemedlemmer og bedriftsmedlem-
mer er også velkommen, inviterer Rein-
holdtsen.

Marianne Reinholdtsen leder den nye 
Sanitetsforeningen i Øksnes. Hun håper 
på nok påmeldte til selvforsvarskurs, og 
mange medlemmer til foreningen.

Øksnes Sanitetsforening inviterer kvinner til kurs i selv-
forsvar. Instruktøren har 4. grads sort belte i Taekwon-
Do (bildet).  (Illustrasjonsfoto)

Øksnestøttene melder 
at det selvfølgelig blir 
tøttetur langs Dron-
ningruta i år også, 
og man håper på ny 
rekord.

– Øksnestøttenes dronning-
rutetur har blitt en tradisjon, 
og i år arrangeres turen søn-
dag 14. august, opplyser Stine 
Frivåg på vegne av tøttene.

Hun forteller om rekord både 
på vær og deltakere i � or, 
med knallsol og 100 spreke 
damer på tur.
– Kan vi toppe det i år? spør 
Frivåg.
Damene vil komme med mer 
informasjon etterhvert, men 
håper mange setter datoen 
av i kalenderen allerede nå. 
Det blir nå femte gang 
Øksnestøttene inviterer til 
denne � otte turen. 

Tøttetur 14. august
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hektor
Fuglehund, slosskjempe 

og kattedreper
GOD JAKTHUND
Jeg skrur tiden tilbake til høsten 1978. Hektor og jeg avslut-
ter helgas jakt. En lav kveldsol gir uvirkelig skjønnhet der 
høstgule, taggete fjell med snødekte topper speiler seg i 
havet. 19 ryper og 7 orrfugl kan søndags ettermiddag legges 
i fryseren. Siste orrhøna var egentlig avskrevet i skum-
ringa på vei heim, men Hektor kom likevel med 
den i kjeften. Fuglen var bare vingeskutt, og 
hadde løpt av sted. Den høsten var det 
masse fugl der vi jaktet og høstet av et 
rikelig overskudd.

EDELT BLOD
Våren 1976 måtte jeg kvitte 
meg med en nervøs hund, 
ei vorsteher-tispe. Et par 
«nestenulykker» med barn 
gjorde den avgjørelsen 
lettere. Jeg var derfor 
besatt av tanken på 
å få tak i en stor og 
robust vorsteher. Arven 
fra barndommen tilsa 
at annet rasevalg var 
utenkelig. Etter å ha brukt 
halve månedslønna på 
å betale telefonregninger, 
hadde jeg endelig gjort avtale 
med Norges fremste «vorsteher-
mann«, Georg «Geggen» Johan-
sen i Brumunddal. Jeg skulle få 
overta parringsvalpen etter hans tyske 
import Cato von Møhlhorst. Cato hadde gjort 
det godt på jaktprøve i sitt hjemland, og var 
stor og flott med nerver av stål. Før han kom 
til Norge, hadde han også oppnådd høyeste 
karakter for «avliving av katt som eksploderte 
i synet på hunden».  Nå var altså Cato parret 
med danske Teli. Jeg visste at hennes kullsøsken 
var blant Danmarks beste korthår.
«Geggen» kjørte meg den lange veien fra 
Brumunddal til Valdres, for å ta ut valp. Jeg 
kunne ha spart meg å ha med ekspert: En av 
valpene i kullet var nemlig mye større enn de 
andre, og hans kullsøsken bare skvatt til 
side da kjempen brøytet seg fram. Den 
valpen skulle jeg ha! Og jeg døpte 
han der og da, og kalte han opp 
etter Hektor i «Ulveslaget» av 
Jakob B. Bull, kjent for genera-
sjoner gjennom Nordahl 
Rolfsens lesebok.

EN KriGEr
Jeg skulle snart få merke at 
jeg hadde tatt – det som 
på fagspråket blir kalt 
– superulven i kullet. 
Dette er hannen 
som er født til 

Etter et liv med hundegalskap, har jeg hatt 
mange firbeinte jaktkamerater. Noen av dem 

fyller flere sider i minneboka enn andre. Vorsteh-
hunden Hektor står i ei særstilling. Samlivet med 

han ble svært innholdsrikt og aldri kjedelig. 
– Halvard Toften –

leder. Veldig raskt ble jeg utfordret av nurket, som beit meg til blods 
stadig vekk. Hendene så ut som om jeg hadde jobbet med pigg-
tråd, uten hansker. Uten forvarsel hoppet han opp på meg og beit 
seg fast i klærne. Slik ble min nyinnkjøpte rørosbusserull spjæret. 

Om han som «førsteklassing» hadde vært utfordrende, 
begynte jeg å bli lettere bekymret da røveren nådde 

«ungdomsskolealderen». Ikke bare var han alt-
for stor etter standarden. Junior begynte også 

å utfordre meg med knurring og strittende 
nakkehår i forhold til matskål, tørrfisk og 

kjøttbein. Det var da jeg forlot Eva Nord-
lands og Mosse Jørgensens ettergivende 

1970-tallspedagogikk til fordel for en 
noe mer handfast variant. Resulta-

tet av spesialundervisninga var at 
jeg kunne gi han – og ta fra han 

hva som helst av godbiter uten 
protester. Også min kone kunne 
plukke bein og tørrfisk ut av 
munnen på han, uten at det kom 
stygglyd. 

Noe senere dro vi på 
fuglehundtreff, der et 30-talls 

firbeinte sprang løs og ble sosiali-
sert, ifølge stedets teori.

Hektor likte seg meget godt. Etter 
at en strihåret vorstehhund til slutt 

gav seg, ble han sjef over alle opp-
møtte artsfrender. Til slutt kunne han 

gjennom rangordningsleker demonstrere 
sin overmakt.

PREMIE PÅ UTSTILLING
Hektor vokste og vokste. Uansett hvor 

mange ganger jeg målte, fikk jeg høyden til 
ca 70 cm. Og det er 4 cm over øverste tillatte 

høyde for en korthåret vorsteher hann. Kan-
skje han hadde andre kvaliteter som kunne komme 

til syne på ei utstilling?  En liten forhåndsvisning 
heime hos eksperten Rolf Bergh i Trondheim gav 
følgende dom: 
– Den hunden er altfor høybent. Og så har han 
noen forferdelige bakbensbevegelser, sa Bergh 

nådeløst!
Hektor var svært bilsyk. På tur til hans første 

og eneste hundeutstilling, på Røros, måtte 
han stadig kaste opp. Vel framme på 

utstillingsplassen så han elendig ut, som 
ei levende beingrind, knoklet og fæl!
Jeg ble veldig skuffet over dommer 

Kjell Ivar Andresen. Han fant en hel 
side med feil på min firbente venn! 

Jeg forsøkte meg forsiktig med at 
vi hadde reist veldig langt!

– OK, du skal få en 3.Uk, 
svarte Andresen. Overført til 

skolespråket betyr dette at 
jeg under tvil kunne få 

karakteren NG! Turen 
heim ble meget lang, 
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men Hektor og jeg forsøkte å tenke 
positivt! Ja, og ikke syntes jeg særlig 
om den lille puslingen som ble best i 
rasen på utstillinga! Vel, senere har jeg 
jo lært meg hvordan en vorsteher skal 
se ut.

PÅ JAKTPRØVE
Hektor tok stand ved første kontakt 
med rypene, og tre uker  senere debu-
terte han som ordentlig jakthund og 
stolt apportør av sin rype. Da var han 
bare  fire måneder og en uke gammel. 
Som fuglehund i bratte fjell, fungerte 
han etter hvert helt utmerket. Noen 
blindstander ble det kanskje, men 
han gav meg mange ryper og orrfugl i 
sekken. Jeg begynte tidlig å sikte meg 
inn mot jaktprøve på Saltfjellet, og vi 
drar dit. Kalenderen viser august 1977.  
Jeg overraskes av hvor små alle de 
andre hundene er! Hektor har aldri sett 
så vide og åpne områder. Han løper 
ut ca 20 meter, stopper opp for riktig å 
beundre utsikten. Han snur seg for lik-
som å spørre hva vi egentlig skal gjøre 
her? Plutselig blir han klar over at han 
også har en makker, en engelsk setter 
hann som han mener fortjener skikkelig 
juling. For Hektor stoppet jaktprøveda-
gen – og også hans jaktprøvekarriere 
der og da. Senere på dagen ønsket 
prøvens sekretær, Astor Erntsen, meg 
velkommen tilbake, merkelig nok. Men 
jeg tok aldri sjansen, ikke med sloss-
kjempen Hektor. Med sin egen teknikk 

i tillegg til styrke hendte det aldri at han 
tapte.

KATTEDREPEREN
Som lærer på Brettesnes i Lofoten fikk 
jeg raskt et spesielt problem: Det var 
katter overalt. Og de ynglet fritt. De 
pisset på alt rundt huset der vi bodde, 
og det luktet tilsvarende. Etter mor-
genturen kunne jeg fra kjøkkenvinduet 
selv studere hvordan 15 - 20 stykker av 
arten konkurrerte om å ”markere” mest 
mulig på trapp, ytterdør og de eiende-
ler som stod i nærheten.  – Har jeg en 
tysk korthår med talent innenfor faget 
kattekverking, eller har jeg det ikke? I 
alle fall måtte han klare å jage bort beis-
tene, filosoferte jeg. To minutter senere 
hadde Hektor drept sin første katt, raskt 
og imponerende effektivt. Han skulle 
etter hvert bli den rene eksperten.
På tur fra jakt en dag får jeg øye på 
øyas konge, en enorm hannkatt og 
variert merket etter et hardt liv i kamp. 
Jeg kalte kjempen for «smågaupa». 
Beistet var lett å kjenne igjen på grunn 
av spesiell farge og at ene halve øret 
manglet. Hektor luktet jakt, og satte 
opp farten. Smågaupa løp under en 
stein, og hunden gneldret i skuffelse 
over ikke å få tak i byttet. Katta ønsket 
tydeligvis ikke å være feig, men slentret 
selvsikkert fram og inn i ei krå formet 
av stein. Her freste kattekjempen som 
om han ville si: «Du har ikke en sjanse». 
Hektor gikk lynhurtig rett på. Katta 
ble kastet til værs for så å havne i en 
kritthvit tanngard, samtidig med lyder 
som «knas» og «knekk» – og etterfulgt 
av en livløs katt i bue gjennom lufta bak 
hunden. Luftferden endte i et tydelig 
«klask». Høy logrende hale og knapt et 
blikk på byttet sa sitt tydelige språk om 
både tilfredshet og nonsjalanse. 
En tid senere var jeg ute og syklet 
med Hektor i bånd. Jeg beundret vær 
og utsikt da jeg fikk annet å tenke på: 
Hunden løp foran sykkelen med villskap 
og full innsprøytning på turboen, da 
han hadde sett ei katt oppe på ei trapp. 
I det øyeblikket jeg faller av sykkelen 
og lander i grusen hører jeg – den etter 
hvert kjente – yden av katt som forlater 
livet mellom hundekjevene. Kanskje 

ingen så at min hund drepte katta på 
trappa på nabohuset? Selvfølgelig skjer 
det igjen at folk ser det de ikke skal se! 
Jeg snudde meg og fikk se tre – fire 
personer som stod måpende og dess-
verre øyenvitne til dramaet i nærmiljøet. 
Med tunge steg gikk jeg og banket på. 
Hvordan kunne man erstatte ei huskatt? 
Ingen var heime, og jeg gikk til fabrikken 
for å treffe eieren. 
– Fantastisk gjort! Det der var ei villkatt, 
og nå er vi så luta lei av alle villkattene 
som eter opp tørrfisken og pisser på 
trappa. Vær snill å la hunden ta flere, 
var de oppmuntrende ord jeg fikk fra 
naboen!
Som hundeeier følte jeg meg som 
den råtneste skurk da Hektor under 
kveldslufting på et blunk gjorde ende 
på ei huskatt, rustrøde Tinka, som var 
kjæledegge for to små barn. Jeg tenkte 
at jeg ville gjøre sårene dypere ved 
å fortelle hva som skjedde, og valgte 
letteste løsning. Barnesorgen ble sånn 
noenlunde leget da det noen dager 
etter kom en ny liten rustrød kattunge 
i huset. Enda kan jeg fra mitt indre øre 
høre stemmene til to små barn som 
ropte «Tinka», «Tinka». Noen år etterpå 
kom sannheten for dagen, og jeg fikk 
tilgivelse! 

FORSVARER AV HUS OG HJEM
Ulempen med å ha en stor og barsk 
hund, er at vennekretsen kan skrumpe 
en smule. Men slike husdyr kan også ha 
sine fordeler. En kveld ringte det på. En 
fjernere bekjent, skal vi kalle han noe 
vill og uortodoks, var også kjent for å 
være hard med flytende vare. Nå ville 
han komme inn for å ta en prat. I ene 
handa hadde han ei halvfylt flaske med 
ubestemmelig innhold. Etter kort tid ble 
– jeg kaller han, Jens – meget trøtt. Et 
nylig inntak av veimaten begynte tydelig 
å gjøre sin virkning. Han ville legge seg 
på sofaen for å sove. 
– Nei, Jens du kan ikke legge deg her, 
sa jeg. Jens ble sint, brukte kjeft, og 
langet ut et lettere slag mot meg, liksom 
for å understreke sin vrangvilje mot 
å forlate sofaen. Da er det at Hektor 
kommer som et prosjektil fra sin faste 
plass og høyrøstet tilbyr sin assistanse, 
samtidig som han ser på meg.
Jeg stirrer stivt på hunden, da jeg er 
klar over at et uforsiktig «blink» ville 
resultere i at Jens vil miste betydelige 
stykker av «rævkjøttet» sitt. Heldigvis 
får jeg tak i halsbandet til hunden, sam-
tidig som inntrengeren, edru på rekord-
tid, forsvinner ut døra. Scenen er som 

hentet ut av en film, tegnefilm! Resten 
av sitt liv knurret han til kun ett eneste 
menneske, Jens. Han ble gjenkjent på 
200 meters hold, og forakten ble alltid, 
om enn stille, bekjentgjort.

APPORTØR OG ØRRETFISKER
Av alle mine hunder var Hektor den 
beste apportøren. En gang under 
rypejakta observerte jeg at en flokk 
ender landet på et fjellvann. Jeg la igjen 
hunden, mens jeg selv krøp i nysnøen 
ned til vannet. Da to ender kom på linje, 
skjøt jeg. Den tredje tok jeg med et 
fluktskudd. Jeg sparket sund isen for at 
Hektor skulle klare å komme i land med 
den første anda. Resten av apporte-
ringa gikk uten problemer i isvannet.
Av og til fikk han være med på skoletur. 
Det var ikke få tunge brusflasker han 
kunne ha i kløven. En gang hadde vi 
overnatting ved et trivelig fjellvann, der 
elevene fisket. En av dem fikk på en 
stor ørret som dessverre sleit snøret. Vi 
så duppen i vannflata langt ute. Hektor 
stod ved siden av meg da jeg kastet en 
stein i retning duppen, samtidig som 
jeg ropte «apport». Hunden hoppet i 
vannet og svømte i retning plasket. Da 
han kom dit, var steinen selvsagt borte, 
men han fikk øye på duppen, som han 
straks apporterte. Da Hektor snudde 
for å svømme tilbake, så jeg en stor 
ørret som sprellet oppå ryggen  hans. 
Dessverre var fisken falt av da hunden 
kom til land.

PÅ DE EVIGE JAKTMARKER
36 år er gått siden at våre veier skiltes. 
Jeg deltok i konkurranse i hundekjøring 
enspann, nordisk stil. Det kom løpere 
fra hele Nord-Norge.  Hektor og jeg 
ledet klart vår klasse etter halvkjørt dis-
tanse, og han var uten tvil det sterkeste 
leddet i ekvipasjen. Vi når igjen ekvipa-
sje etter ekvipasje i stor fart. Plutselig 
var det bom stopp, og han klarte knapt å 
gå til mål. Jeg forstod ingen ting. Dagen 
etter fikk han diagnosen magekreft. En 
knapp måned etter, på senvinteren 1980 
var han død.
Av og til tar jeg ferga fra Skutvik til 
Svolvær. Dersom forholdene tillater det, 
tar jeg opp kikkerten, som alltid ligger 
i sekken, og retter den mot øya Store 
Molla. Da stiller jeg skarpt på Storlitin-
den nord for Brettesnes. Her jaktet 
Hektor og jeg mange, mange ganger. 
Ved et par anledninger har jeg sett en 
mørk skygge akkurat i skogbandet vest 
for selve tinden. Kan det ha vært Hektor 
der han jakter på de evige jaktmarker?

Tøff jakthund. Hektor var stor, mager og med utypisk utseende. Han var ekspert 
både på ryper, orrfugl og katter. Og han elsket en slosskamp med andre hunder.

Tispevenn. Hektor likte ikke andre hanner, men var godvenn med «damene» Her 
rager han over den sorte pointer Musta og korthåren Etna.

Liten røver. Her er han 10 uker gammel 
og full av aktivitet. Hundelivet de neste 
fire årene ble aldri kjedelig.
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Stemningsfull og rørende konsert fra

Sist helg holdt Torunn Chris-
tiansen konsert i Myre kirke 
der hun presenterte 12 egen-
produserte sanger. Det ble 
en stemningsfull og ufor-
glemmelig konsert.

Det begynte i 2011 da Torunn Christi-
ansen skrev sangen «Du e mora mi». 
Det var en sang hun skrev til sin mor 
som var blitt dement. I samvær med 
Øksnestøttene sang hun denne sangen 
til sine «medsøstre». De ble så  rørt 
over både sang og tekst, at de foreslo 
at dette var noe hun burde gjøre noe 
mer med. Det ga henne inspirasjon til 
å skrive fl ere sanger og etter hvert har 
det blitt en del. 
Sist lørdag kveld inviterte hun, 
sammen med Øksnestøttene, til 
konsert i Myre kirke. Det slo oss da vi 
ankom konsertlokalet at det var uvan-
lig mange tilhørere som hadde tatt seg 
tid til å komme å høre på når Øksnes’ 
egen sangfugl skulle holde solokon-
sert. Og la det være sagt med en gang, 
det var virkelig verdt å låne øret til 
Torunn Christiansen, med Ole Fredrik 
Nordby på piano, denne kvelden.

HAR SANG OG 
FORMIDLINGSEVNE
Hun hadde kalt konserten «Kværdag» 
og mange av tekstene har hun hentet 
nettopp fra hennes egen hverdag både 
som lege, som mor og som med-
menneske. Hennes fantastiske sang-
stemme kjenner de fl este av oss til, 
men hennes gode evne til å formidle 
er det kanskje ikke alle som kjenner 
til. Hun sang om det å være annerle-
des menneske med de utfordringen 
det fører med seg, om det å ha blitt 
misbrukt og det å ha mer energi enn 

de fl este andre. Det vekslet mellom 
tårer, menneskelig varme og latter 
under konserten. Fra før kjente vi til 
hennes sanger «Du e mora mi» og 
«Haill». Men sanger som «Stille», «Flyg 
med ho» og «Racerbil i bytrafi kk» var 
blant det nye materialet vi fi kk stifte 
bekjentskap med. Når  et publikum 
på 230 personer fra hele Vesterålen 
setter av tid på en lørdag kveld for å 
høre på Torun Christiansen, sier det 
litt om hvilken status denne damen er 
i ferd med å få langt utenfor vår egen 
kommunegrense.

PLATESTUDIO NESTE
Det var en meget glad sangerinne 
vi møtte etter konserten, og det var 
mange som ønsket å uttrykke sin 
begeistring over det de fi kk høre.
– Jeg er overveldet og rørt over hvor 
mange som hadde møtt opp for å 
høre på meg. Det var nesten uvir-

kelig å oppleve et så stort publikum. 
Jeg har i tillegg fått mange positive 
tilbakemeldinger. Jeg vil også takke 
Øksnestøttene som stilte opp og 
pyntet kirken og tok seg av mange 
praktiske oppgaver i forbindelse 
med konserten. I tillegg har de vært 
pådrivere for at jeg skulle holde denne 
konserten, sier Christiansen. 
Hun er oppfordret til å få ut sitt 
materiale til et større publikum. Derfor 
ligger det i hennes planer at hun skal 
gå i studio i løpet av høsten for å spille 
inn de sangene hun har laget. Vi er 
overbevist om at det ikke er siste gang 
publikum får høre henne synge. Det er 
mange vil høre mer av dette. Skulle vi 
kaste terning etter konserten «Kvær-
dag» nøler vi ikke med å la terningen 
vise seks.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Sammen med pianist Ole Fredrik Nordby (under) ga Torunn Christiansen oss en stemningsfull og uforglemmelig konsert i Mye kirke.    
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KAMPSPONSOR:

MORILDLEKNESØKSNES IDRETTSPARK lørdag 28. mai kl. 14.00Entré 50,-/20,-     Kiosk     

TABELL

RESULTATER 4. DIV.:

Neste borte A-lag: Neste hjemme A-lag: Hjemme for guttelagene:

Lag  K V U T MÅL P 
Morild 5 4   0  1 15 - 8 12
Harstad B 5 3   1   1 12 - 4  10
Leknes 5 2   3   0 19 - 11 9
Mjølner B 5 3   0 2 14 - 13 9
Skånland 5 2   1   2 13 - 7 7
Høken 5 2   1   2 8 - 7 7
Stålbrott/Melbo 5 2   1   2 5 - 8 7
Landsås A 5 1   3   1 6 - 4 6
Kabelvåg/Lofoten 5 1   2   2 13 - 16 5
Ballstad 5 1   2   2 6 - 14 5
Kvæfjord 5     1   1 3 8 - 15 4
Grovfjord 5 0   1   4 7 - 19 1

 
 

   

Leknes - Grovfjord 5 - 2
Kvæfjord - Ballstad 2 - 2
Høken – Kabelvåg/Lofoten 3 - 2
Stålbrott/Melbo - Skånland 0 - 5
Morild – Mjølner B 4 - 0
Kabelvåg/Lofoten – Grovfjord  2 - 2
Harstad B – Landsås 1  0 - 0
Landsås 1 – Stålbrott/Melbo 1 - 1
Ballstad – Høken  1 - 1
Grovfjord - Morild 3 - 4
Skånland - Kvæfjord 6 - 3
Mjølner B – Harstad B 4 - 2
Kabelvåg/Lofoten - Leknes 6 - 6

Kabelvåg/Lofoten - MORILD
Søndag 5/6 kl. 14.00
Harstad B - MORILD
Søndag 12/6 kl. 16.00

Morild - Stålbrott
Torsdag 16/6 kl. 19.00

G14: 2/6 19.00: mot Stokm. nes
G16: 5/6 14.00: mot Ballangen

SAMARBEIDSPARTNERE
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Sliteseier for Morild 
i Grovfjord
(GROVFJORD-
MORILD 3-4): Morild 
fi kk seg et slag i trynet 
da det møtte Grovfjord 
på deres hjemmebane 
sist helg. De lå under 
med 2-0 før det var 
gått ti minutter, men 
de reiste seg mesterlig 
og kjempet seg til tre 
poeng.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Mål: 1-0 Jonas Rasmussen 
(6), 2-0 Andreas Martinsen 
(9), 1-2  Mats Torbjørnsen 
(17), 2-2 Ingar Nicolaisen 
(39), 3-2 Andreas Martinsen 
(63), 3-3 Tismanaru (65), 3-4 
Tismanaru Eduard (75)
Gult kort: Erling Eriksen, 
Magnus Johnsen, Even 
Bjørnå, Tismanaru Eduard, 
Morild
Dommer: Knut Børre 
Wahlquist, FK Landsås
Tilskuere: 75

Grovfjord Morild 3-4 (2-2)
4. divisjon, menn

I Grovfjord og møtte Morild 
en ujevn gressmatte som 
gjorde det vanskelig å spille 
god fotball. Grønntrøyene er 
vant til å spille seg opp på 
banen når de går i angrep.  
Den ujevne gressmatta ga lite 
rom for småspill. Hjemmela-
get behersket dekket bedre, 
og var det laget som kom 
best i gang. De sjokkerte sine 
gjester og ledet 2-0 før det var 
gått ti minutter. Det var tydelig 
at Morild ikke var påkoblet, 
og ble tatt på senga av et 
angrepsvillig hjemmelag. Men 
de har samtidig vist at de har 
evnen til å komme tilbake i en 
kamp selv om de har ligget 
under.
 
EFFEKTIVE 
I LUFTDUELLENE
Dette skulle bli dagen der død-
ballene var det mest effektive 
angrepsvåpenet for Morild i 
kampen om poengene. Etter 
17 minutter var Mats Torbjørn-
sen høyest oppe på en corner 
og reduserte til 1–2. Da Ingar 
Nicolaisen 22 minutter senere 
utlignet til 2-2 etter et glim-
rende forarbeid av Martin Arne 
Reinholdtsen, skjønte «våre» 
gutter at her var det muligheter 
til å få med seg poeng. Etter 
sidebytte gikk lagene på 
banen med like mange mål 
i protokollen. Etter som det 
underlaget ikke tillot småspill, 

valgte man heller å slå lange 
baller fremover på banen. Men 
da Grovfjord på nytt gikk i 
ledelsen 18 minutter ut i andre 
omgang, så det ikke særlig 
lyst ut for gjestene. Men så 
var det dette med å stå på til 
fl øyta går...
 

TISMANARU VAR STOR 
OG AVGJORDE
Morild har fått en meget 
god tilvekst i rumeneren 
Tismanaru Eduard. Han er 
både høyt og lavt i løpet av en 
kamp. Denne gangen var han 
særlig god i høyden. I løpet av 
ti minutter var han høyest på 
corner og headet inn to mål 
som gjorde at Morild kunne 
innkassere sin fjerde seier 

på rad i årets serie. Nok en 
gang hadde trener Arne Olav 
Berg vært vitne til at hans 
mannskap hadde klart å reise 
seg etter å ha ligget under i 
kampen. 
– Dette vil jeg kalle en slite-
seier. Selv om vi lå under 
to ganger i løpt av kampen, 
klarte vi å komme tilbake. Vi 
hadde også muligheter til fl ere 
mål. Martin Arne Reinholdt-

sen var blant annet to ganger 
alene med keeper. Det jeg er 
mest fornøyd med, er at vi vin-
ner på en dag der underlaget 
ikke tillater oss å spille ballen i 
laget slik vi er vant til. I tillegg 
synes jeg at det er sterkt av 
våre gutter å komme tilbake 
etter å ha ligget under med to 
mål før det var gått ti minutter, 
sier Morild-trener Berg.

GROVFJORD-MORILD 3-4

3 POENG:
TISMANU EDUARD

2 POENG:
MATS TORBJØRNSEN

1 POENG:
MARTIN ARNE REINHOLDTSEN

Morilds Tismanaru Eduard var banens dominerende spiller. Han alene laget to mål og bidro sterkt til at laget kunne reise hjem til 
Myre med alle tre poengene.

Disse får kulturmidler
Hovedutvalget for 
skole og kultur 
(HUSK) bestemte nylig 
hvem som får tildelt 
kulturmidler i år. Her 
kan du sjekke om din 
forening var blant de 
heldige i år.

Søknadene om kulturmidler 
viser ifølge administrasjonen 
at behovet på totalt 471.500 
kroner overstiger det man 
har til rådighet, bare 150.000 
kroner.
I saksutredningen er det 
påpekt at idretten i Øksnes 
mottok grasrotmidler og LAM-
midler på over 638.584 kroner 
tilsammen i fjor. Idretten har 
den desidert største med-

lemsmassen når det gjelder 
barn og unge.
Kulturadministrasjonen ønsket 
å prioritere organisasjoner som 
driver kunstneriske, kulturelle 
aktiviteter, samt fysisk aktivitet 
og naturopplevelser. Dette betyr 
at øvrige søknader nedpriorite-
res.
Det var foreslått fra administra-
sjonens side at Øksnes Jeger 
og fi skerforening (ØJFF) skulle 
få bare 5.000 kroner. Hilde 
H. Vottestad (SV) foreslo å gi 
reserven på 10.000 kroner som 
HUSK disponerer, til ØJFF, totalt 
altså 15.000 kroner.
Dette fi kk tilslutning, i tillegg til 
administrasjonens forslag.
Disse fi kk midler i år:

Idrett: Ramme 80.000 kroner
Totalt søkt om 210.000 kroner
Øksil:     22.500
Morild:     22.500
Alsvåg IL:    15.000
Øksnes skytterklubb:   10.000
Øksnes Tennisklubb:   10.000

Musikk: Ramme 30.000 kroner
Totalt søkt om: 51.000 kroner
Øksnes Musikkorps:   9.000
Alsvåg Brass Band:   12.000
Øksnes Trommedamer:   3.000
Myre sangkor:    3.000
Alsvåg blandetkor:    3.000

Andre kulturformål: Ramme 30.000 kroner
Totalt søkt om: 209.500 kroner
Fortidsminneforeninga Vesterålen: avslag
Blindeforbundet:    avslag
Sandset helselag:   1.000
Øksnes KFUK-KFUM Speidere:  9.000
Øksnes Jeger og Fiskerforening:  15.000
Øksnes Kunstforening:    5.000
Øksnes Kystlag:     5.000
Strengelvåg Vel:    5.000
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Milebrent og klassisk 
pigmentert tretjære.

Naturens egen 
trebehandling

www.espegard.no

i samarbeid med lokalavisa og

Les annonsene på
www.medier24.com/stilling

Vil du jobbe i 
lokalavis?

Her er ledig stilling:

søker journalist  
til Karasjok

søker dyktig  
og engasjert  

lokaljournalist

Det er vanskelig å forholde seg til 
demens, og enda vanskeligere hvis du 

ikke har noen å snakke med.

Vi gir deg støtte, råd og informasjon.
Ring Demenslinjen

23 12 00 40

Øksnes fl otteste tomt 
for fritidshus til salgs

Eldre fjøsbygg i Langenesværet, ca. 50 m fra 
sjøen til salgs. Bygget må restaureres i fjøs-stil. 
Eiendommen er skilt ut med egen tomt, godkjent 

av kommunen som fritidsbolig. 
Vann og strøm i tomtegrensen. 

For mere informasjon ta kontakt på mobil: 
415 15 916

Hilde Haaheim tilbake 
til Øksnes og Øksil
Den trofaste 
volleyballspilleren 
Hilde Haaheim (24) 
er på vei tilbake til 
Øksnes, og ikke minst 
til Øksil. Nå gleder hun 
seg til å komme hjem 
og til å spille i den 
røde Øksil-drakten 
igjen.

For få år siden forlot hun 
Øksnes og Øksil til fordel for 
Tromsø for å studere og spille 
volleyball for BK Tromsø. Etter 
tre år i ishavsbyen er hun 
nå på vei tilbake til Øksnes. 
Haaheim har fått jobbtilbud 
i hjemkommunen og har 
bestemt seg for å takke ja til 
den. Dermed bærer det tilbake 
til Øksnes for å begynne i ny 
jobb.  
– Når man får muligheten til 
en slik jobb, og det i tillegg 
er i min egen hjemkommune 
Øksnes, er det vanskelig 
å takke nei til det, sier 24 
åringen og smiler fornøyd. 
Hun har fått jobb i Nordnorsk 
Skipskonsult (NSK) som har 
kontor på Myre. Det var ikke 
dette som var planen for den 
unge Øksnes-damen. Men det 
er ikke alltid det går som man 
har tenkt, innrømmer hun. 

HAR SAVNET 
ØKSIL-MILJØET
Det som er sikkert er at når 
hun nå vender tilbake til 
Øksnes, skal hun også tilbake 
til moderklubben Øksil for å 
spille volleyball. 
– Det må det ikke være tvil 
om. Når jeg nå har bestemt 
meg for å fl ytte tilbake til hjem-
bygda, skal jeg også være 
med og spille volleyball i Øksil. 
Jeg har faktiskt savnet miljøet 
i Øksil og den fl otte gjengen 
som jeg spilte sammen med 
for noen år siden. Nå skal 

jeg tilbake, og skal bidra til 
volleyballmiljøet der jeg startet 
min volleyballkarriere. Etter 
at hun forlot moderklubben 
og fl yttet til Tromsø for å 
studere, spilte hun i 1. divisjon 
for damelaget til BK Tromsø. 
I den klubben var hun også 
kaptein, og senest i sesongen 
2015/2016 endte de på tredje- 
plass. 

GLEDELIG NYHET
Nå kan hun ta med seg 
erfaringene fra volleyballmil-
jøet i Tromsø. Og med sin 
rutine vil hun ganske sikkert 
kunne bidra sterkt i moder-
klubben. Trener Hanne Steen 
er ikke akkurat lei seg for å få 
Haaheim tilbake i Øksil. 
– Nei det var en meget god 
nyhet å få at Hilde kommer til-
bake til Øksnes og Øksil. Hun 
er en god spiller som har mye 
å bidra med både på og uten-
for banen. Vi er svært glad for 
at hun har fått jobb i Øksnes 
og er villig til å satse med oss 
igjen.  Hun vil utvilsomt være 
med å styrke damelaget vårt. 
Noen bedre nyhet enn dette 
kunne vi i Øksil neppe ha fått, 
sier en fornøyd Øksil-trener 
Hanne Steen.   

Hilde Haaheim fl ytter om kort 
tid fra Tromsø og tilbake til 

Øksnes der hun skal jobbe og 
spille volleyball for Øksil

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Victoriakorets 
vårkonsert i Myre kirke

SØNDAG 29. MAI KL. 19.00
Hjertelig velkommen

INNGANG KR. 200.  BARN GRATIS.

Øksnes menighet arr diakonitur
TUREN I ÅR GÅR ANDØYA RUNDT 

ONSDAG 22. JUNI
Avgang fra Prix på Myre kl 0900.  Pris kr. 400,- (buss 

og mat). Påmelding til kirkekontoret på telf: 
76 11 91 50 innen 17. juni.



BAKBAKBAKSIASIASIA
Fredag 27.
Flau vind, 
2 m/s fra 
sør-sørvest. 
0 mm ned-
bør.

Søndag 29.
Svak vind, 
3 m/s fra 
nordøst. 0 
mm ned-
bør.

Tirsdag 31.
Flau vind, 
2 m/s fra 
vest-sør-
vest. 0 mm 
nedbør.

Lørdag 28.
Flau vind, 
2 m/s fra 
sør-sørvest. 
1,4 mm 
nedbør.

Mandag 30.
Flau vind, 
2 m/s fra 
nord-nord-
vest. 0 mm 
nedbør.

Onsdag 1.
Svak vind, 
2 m/s fra 
vest-nord-
vest. 0 mm 
nedbør.

Torsdag 2.
Lett bris, 
4 m/s fra 
vest-sør-
vest. 0 mm 
nedbør.

FREDAG 27. MAI
0446 1113
1722 2325

LØRDAG 28. MAI
0534 1205
1817 

SØNDAG 29. MAI
0631 0021
1922 1305

MANDAG 30. MAI
0738 0127
2033 1411

TIRSDAG 31. MAI
0848 0239
2141 1519

ONSDAG 1. JUNI
0955 0349
2243 1622

TORSDAG 2. JUNI
1056 0452
2337 1720

FREDAG 3. JUNI
1153 0548
 1813

HØY HØYLAV LAV

Månen i mai 6. 13. 21.

Tidevann for Myre
uke 20 og 21

Strengelvåg skole har 
fått vennebenk
Sist fredag var det litt 
høytidelig stemning 
på Strengelvåg skole 
da de avduket sin nye 
vennebenk. Denne 
benken skal være med 
på å skape vennskap.

Det var litt høytidelig 
stemning da elevene Caroline 
Brun og Matias Klæboe kunne 
avduke deres nye vennebenk 
utenfor skolen. Det er Ane 
Margrethe Karlsen som har 
designet benken og Rikard 
Evensen som har bygd den. Vi 
så det på hele elevfl okken at 
de var veldig fornøyde med at 
benken endelig var kommet 
på plass i skolegården. Leder 
i elevrådet Caroline Brun var 
veldig stolt over at de nå har 
fått et sted på skolen der de 

kan skape vennskap.
– Hit kan alle gå og sette seg 
dersom de er alene og ønsker 
å ha noen å leke eller snakke 
med. Ingen skal være nødt 
til å være ensom og ikke ha 
en venn når de er på skolen, 
sier Brun. Med bokstaver 
i fl ere farger kunne vi lese 
vennebenken. Det gjør at den 
er godt synlig i skolegården. 
Denne kan bidra til å hindre 
mobbing og skape vennskap.

Svein-Arne Nilsen
svein.arne@oksnesavisa.no 95 79 93 81

Elevene ved Strengelvåg skole er veldig glade for at 
vennebenken endelig er kommet på plass.

Caroline 
Brun og 
Matias 
Klæboe fi kk 
æren av 
å avduke 
vennebenken 
utenfor 
Strengelvåg 
skole.

Ane Margrethe 
Karlsen (t.v) og 

leder av elev-
rådet, Caroline 

Brun, er veldige 
stolt av den nye 

vennebenken.
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