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Sør-Troms:

Støtter Evenes 
som helikopterbase
Sør-Troms regionråd hadde møte
niende januar der fremlagt rapport
om ambulansehelikopter mellom
Bodø og Tromsø ble diskutert. Rå-
det er fornøyd med at utredningen
nå er lagt fram. Ikke minst med at
det er konkludert med et klart be-
hov for en ambulansehelikopter-
base i Midtre Hålogaland. Region-
rådet kan også støtte anbefalingen
om at basen legges til Evenes. Rå-
det registrerer at man nå ser for seg
et videre arbeid der det skal utre-
des om ambulanse og søk- og red-
ningshelikopter kan og bør sees i
sammenheng. Sør-Troms region-
råd er
bekymret for at dette vil forsinke
opprettelsen av helikopterbasen
ytterligere. De ber Helse Nord om
å holde oppe et jevnt trykk på sa-
ken i fortsettelsen, og ber om å få
tilsendt en tidsplan for arbeidet
slik at vi kan følge saken videre, he-
ter det i en pressemelding.

Lødingen:

Innskriving
av nye elever
I Lødingen kommune starter inn-
skrivingen av nye førsteklassinger i
uke 7. Alle barn født i 2007 har plikt
til skolegang fra høsten 2013. Ved
Lødingen barneskole blir det inn-
skriving av barna det gjelder man-
dag 11.februar mens Vestbygd
skole har innskriving av nye elever
onsdag 13.februar.

Lødingen:

Foreldrekurs
Et 12 ukers foreldrekurs i barne-
oppdragelse starter i Lødingen i
begynnelsen av mars. Enhet for
oppvekst, avdeling familieveileder,
tilbyr kurset rettet mot foreldre og
foresatte som synes grensesetting
og samarbeid med barn er utfor-
drende. Kurset bygger på forsk-
ning og utvikling gjort av Carolyn
Webster-Stratton om de «utrolige
årene». Kurset er gratis og bygger
på gruppediskusjoner, praktiske
øvelser, video-eksempler og hjem-
meoppgaver.

Salangen:

Satser på aksjer
Ivar Fjeldstad har etablert Fjeld-
stad Holding as i Sjøvegan. Han
skal investere i aksjer. Styremed-
lemmer er Harald Rune Fjeldstad,
Anita Hariet Fjeldstad og Stian
Fjeldstad. Aksjekapital: 30.000 kro-
ner.

Kvæfjord:

Må velge
stemmestyrer
Det må snarest mulig foretas valg
av representanter til de fire nye
stemmestyrene i Kvæfjord: Moelv
krets, Flesnes krets, Vik krets og
Borkenes krets. Administrasjons-
sjef Birger Bjørnstad ber formann-
skapet i Kvæfjord sørge for fort-
gang i saken. Kvæfjord kommune
har som kjent valgt å gjennomføre
en reduksjon fra sju til fire stem-
mekretser i forbindelse med høs-
tens stortings- og sametingsvalg.

Harstad:
Det kan bli folksomt på
Gammelbrygga til uken.
Tone Anita Karlsen

Men det blir vel neppe som i
gamle dager da halve Harstad
svingte seg her i helgene.

Inviterer mange
Planutvalget inviterer i alle fall til
befaring for langt flere enn rotter,
muggsopp og bostedsløse, slik
dagens «klientell» på brygga be-
skrives i sakspapirene.
Hvis alle kommer kan det i alle

fall bli folksomt der neste onsdag.
Både naboer som har engasjert
seg, Gammelbryggas venner,
Byen Harstads venner, Harstad
historielag, kulturetaten i Troms
fylkeskommune, samt et par ar-
kitekter er invitert til å være med
politikerne, som skal gjøre seg
opp ei mening om byggets til-
stand.
Daglig leder John Angelsen i

Brygga Utvikling AS som eier
tomta og bygget kommer ikke,
men har søkt om å få rive bygget
som han mener er i meget sterkt
forfall, både vannskadet og van-
dalisert.

Vil ikke rive nå
Men rådmannen holder fast på i
sin anbefaling til møtet at bygge-
og deleforbudet står fast i påven-
te av en sentrumsplan, selv om
det også i sakspapirene slås fast
at denne kan la vente på seg.
– Sentrumsplanen er prioritert

i planstrategien for 2014, men
man må fastslå at det er usikkert
når en sentrumsplan er ferdig-
stilt, heter det fra rådmannen.
Med en sentrumsplan mener

planutvalget at de mer kan se
helheten for området. Rådman-
nen viser til at de til sammen har
fått seks henvendelser der man
ber om at brygga bevares i kul-
turhistorisk øyemed. Bare en
nabo har bedt om riving.
Rådmannen anbefaler derfor

fortsatt at det ikke blir noen ri-
ving, men at det vil være mulig
for utbygger på eget initiativ å

igangsette ny detaljregulering av
eiendommen.

Liv på gammelbrygga igjen

KOMMER IKKE: John Angelsen i Brygga Utvikling AS kommer ikke på befaring
på Gammelbrygga, men det gjør kanskje mange andre inviterte.

Mer sjakk i skolen
Harstad:

Fjorårets sjakk i skolen-
prosjekt ble en kjempe-
suksess, ifølge instruktør
Stein Jensen. Nå går de
samme skolene i gang
igjen, og finaleplass i
Oslo er målet.

Sjakk i skolen
Andreas Isachsen

Også i år har de tre delta-
kende skolene Kila, Med-
kila og Kanebogen fått

Harstads beste sjakkspiller, Stein
Jensen, med som instruktør. Han
er ikke i tvil om at mange elver
har utviklet seg på flere områder
innen sjakkspillet.

Behersker lynsjakk
– De fleste viser stor fremgang si-
den starten i fjor, og flere av ung-
ene har valgt å melde seg inn i
sjakklubben. De fleste av elevene
kunne i fjor for eksempel ikke
spille lynsjakk. I dag ser jeg at
flere behersker denne formen for
sjakk veldig bra til å være så
unge, forteller Jensen.

Han er imponert over lærevillig-
heten og entusiasmen elevene
legger for dagen, og håper å kun-
ne kopiere fjorårsuksessen med
seier i landsfinalen, men det be-
tinger at alle elevene i klassene
deltar.

Viktigste årsaken
–Nytt av året er at to lag fra Har-
stad vil kunne delta i finalen i
Oslo i mai. Her er det viktig at
klassene stiller fulltallige da po-
engsystemet er slik at klassen
trekkes en poengsum dersom en 

eller flere ikke stiller. Når det er
sagt er ikke min motivasjon for å
delta i sjakk i skolen at klassen
nødvendigvis skal vinne. For meg
er gleden av å se elvenes lærevil-
lighet og entusiasme over å kun-
ne spille sjakk den viktigste årsa-
ken til at jeg holder på med dette,
sier Jensen.

Blir bedre på skolen
Sigurd Moen Hagen og Vegard
Stenheim er to av elevene i klasse
4a ved Kanebogen skole som har
meldt seg inn i sjakklubben. De
liker godt å spille sjakk og viser

imponerende sjakkegenskaper
da de blir utfordret av medelever
til å prøve seg på en ett minutts
lynsjakkrunde.
– Vi syntes det er kjempegøy å

spille sjakk. Spesielt artig er det
når vi slår de som eldre enn oss i
sjakklubben. Og så tror vi at vi
blir bedre på skolen av å spille

sjakk også. Sjakk er i tillegg god
tanketrening og hjernetrim, sier
de to mens klassevenninnene
Emma Walquist og Helene Bak-
kejord Selmer imponert følger
med på mens de gjennomfører
lynsjakkrunden i ett tempo som
åpenbart viser at disse to guttene
har lært mye sjakk det siste året.

LYNSJAKK: Sigurd Moen Hagen(t.v.) og Vegard Stenheim møttes til et lynsjakkparti. Helene Bakkejord Selmer(t.v.)
og Emma Walquist er imponert over klassekameratenes sjakknivå. Foto: Andreas Isachsen.

● IFØLGE EN UNDERSØKELSE gjennomført blant Energi Norges med-
lemsbedrifter, planlegger 67 prosent av kraftselskapene i Nord-Norge å an-
sette nye medarbeidere i 2013, mot 55 prosent på landsbasis.

●  Kvæfjord:
TRONDENES TINGRETT har avsagt kjennelse om tvangsoppløsning i boet
til Bolt Holding as. Krav i boet kan medles til bobestyrer Steinar Fagerholt.
Første skiftesamling blir holdt 13.03.2013 i Trondenes tingrett. Bedriften
drev med eiendomsforvaltning.


