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ELBRUS
-EUROPAS TAK
Foredrag fra Vigdis og 
Ann Kristins topptur!

SENJA RUNDT
PÅ FEM DAGER
Foredrag fra 
Bent Bakkans padletur

En annerledes søndagstur
i Kulturhuset Finnsnes

Del 1:
Foredrag med bilder fra Vigdis  Johnsen 
og Ann-Kristin Gjelstens topptur til 
Europas tak ELBRUS.

Del 2:
”Senja Rundt på fem dager”. Bent Bakkan
fra Vesterålen deler bilder og opplevelser
fra kajakkturen rundt Senja. 

Bli med på spennende foredrag fra nære
fjorder og fjerne topper.  Ann-Kristin 
forteller om jentenes forberedelser og

dagene underveis til toppen av Elbrus.
Neste del av søndagsturen i Kulturhuset
får vi høre Bent fortelle om kajakkturen
rundt ville vakre Senja sommeren 2009.
Foredragene passer for alle. 
Velkommen til eventyr i fjord og fjell.

Billetter kjøpes i kundetorget 
mellom kl. 08-16 telefon 77870145, 
eller i døra fra kl.17.00. 
Billett: v kr.80.-/barn u/13 år i følge
med en voksen: Gratis.

13. mars kl. 18.00

BRØSTADBOTN: I 
midten av mars reiser godt
over 100 dyrøyværinger til
Tromsø. Nå skal det skapes
engasjement.
■ Espen Bless Stenberg

– Det er ikke så langt fra Dyrøy til tilbu-
dene i Tromsø. Noe vi beviser med at vi tar
en fellestur oppover for tredje året på rad,
sier prosjektleder for FOX, Nina Nikolai-
sen.

Sammen med ungdomsleder Turid
Andreassen, har de planlagt årets tur, med
diverse aktiviteter. I bakgrunnen lurer til-
flytningsspøkelset, men de to bedyrer at
hovedfokuset er å skape engasjement blant
de som allerede bor i Dyrøy kommune.

– Engasjement og aktivitet skaper triv-
sel. Trivsel genererer igjen bolyst, og det er
hovedmålet med FOX, sier Andreassen.

Ungdom
«Bygda på tur» har allerede over 100
påmeldte. Den første oppsatte bussen er
allerede fullstappet, og dersom det kom-
mer flere påmeldte, blir det satt opp en til.

– Vi regner med at en del folk kjører,
men en felles busstur er bare koselig, og vi
setter opp en buss til dersom det blir nød-
vendig.

Ekvipasjen med dyrøyværinger inntar
Tromsø 18. mars, og samtlige skal bo på
Rica Ishavshotell. Med seg i hånda har de
en rabattbillett på tilbud i på forskjellige
steder. Spesielt med årets bytur er at det er
ungdommen som står i fokus, og meste-
parten er lagt opp etter deres interesser.

– Dere er ikke litt redd for at ungdom-
men skal trives for godt i byen, med alle

tilbudene dere har lagt til rette denne hel-
ga?

– Nei, overhodet ikke. Det er mange
dyrøyværinger i Tromsø, og de kommer
hjem i helgene. De trives på hjemplassen,
sier Nikolaisen.

Flere sammen
Litt av opplegget i Tromsø blir å treffe folk
i byen. Allerede torsdag 17. mars skal Dyr-

øy kommune har sin egen stand på univer-
sitetet, hvor man vil fortelle mer om kom-
munen, og hvilke aktiviteter man kan
benytte seg av.

– Det som er spesielt i bygda, er at man
må stå for sin egen aktivitet. Man kan ikke
gjøre som i byen, der man for eksempel
kan kjøpe seg tilbud. I Dyrøy må man
engasjere seg personlig for å få til noe, og
det er svært positivt på mange måter, sier

Nikolaisen.
Andreassen legger til at man må være

flere sammen om et prosjekt på bygda, for
å klare å realisere sine mål.

– Det er viktig å dra lasset sammen. Man
kan ikke belage seg på at andre skal legge
til rette for deg, når man bor i en liten kom-
mune, sier hun.

espen.bless.stenberg@folkebladet.no
406 48 661

«Hele bygda» på b

Sammen. I Dyrøy vil man skape engasjement. Først og fremst ved å samle befolkninga i Tromsø, i midten av mars. I forgrunnen står
fra venstre Turid Andreassen, Kenneth Karlsen, Renate Bakkemo, Elisabeth Hakkebo og Nina Nikolaisen. 

FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

– Noen må jo reise for å passe på ungdom-
men, sier Ronald Kristiansen humoristisk.

De har hatt noen flotte turer opp til
Tromsø tidligere, og har valgt å hive seg
med også i år. På tross av at årets tur er for
ungdommen.

– Det går i generasjoner. I fjor var det
barn som var målet, neste år må det kan-
skje bli våre barn som er i fokus, sier Åse

Nikolaisen.
Ronald legger til at han og Åse får ven-

te til år nummer fem, før eldre og pensjo-
nister står for tur.

– Disse turene er veldig trivelige, uan-
sett hvem det er fokus på. Vi har det kjem-
peflott både på reisen oppover, og selve
helga. Man kan jo ikke bare være i Dyrøy
hele tida, sier Åse.

– Må støtte ungdommen
BRØSTADBOTN: Åse og Ronald Kristiansen har vært med på
FOX-turer tidligere. I år reiser de for å støtte opp om de unge.

Renate Bakkemo og Elisabeth Hakkebo er
to av flere som driver prosjektet Allidrett i
Dyrøy. Målet er å få flere ungdommer i akti-
vitet, innenfor idretter som kanskje ikke er
så populære i kommunen.

– Ikke alle vil spille fotball eller gå på ski.
Prosjektet skal legge til rette for et bredere
aktivitetstilbud, sier Renate Bakkemo.

Målet er å få flere barn mellom null og
tolv år i aktivitet, og da må man prøve å gi
disse mer innblikk i hvilke aktivitetstilbud
man kan skape i bygda.

– Vi må vise hva vi har å tilby barna, og
det skal vi forsøke å få til gjennom Allidrett,
som også er et prosjekt gjennom FOX, sier
Elisabeth Hakkebo.

Allsidig idrettstilbud
BRØSTADBOTN: Allidrett heter prosjektet som skal generere
flere aktivitetstilbud i Dyrøy.



FINNSNES: Fylkes-
politikere vurderer å
si opp kontrakten 
dersom Veolia ikke
klarer å levere de nye
hurtigbåtene innen
fristen.
■ Inger Thuen

Det begynner å nærme seg fristen
for å levere de mye omtalte hur-
tigbåtene som skal trafikkere
Tromsø-Finnsnes-Harstad. 1. juli
skal båtene være i drift i henhold
til kontrakten mellom Veolia
Transport Nord og Troms fylkes-
kommune. Fylkesråd for sam-
ferdsel, Kari-Anne Opsal (Ap),
bekrefter at det begynner å bli
knapt med tid.

Vurderer alternativer
– Det begynner å nærme seg. Jeg
forventer en tett dialog med sel-
skapet hvis de vet at det blir pro-
blemer med å nå fristen. Vi er
nødt til å vurdere alternativer, sier
Opsal.

Opprinnelig skulle de tre hur-
tigbåtene vært i drift allerede for
rundt ett år siden. Det ble forsin-
kelser i byggeprosessen, og som
kjent havarerte den første ferdige
båten «Sollifjell» på jomfruturen
nordover i mars i fjor.

I ettertid har havarikommisjo-
nens arbeid vært omfattende, og
de to andre båtene - «Kistefjell»
og «Fløyfjell» er ennå ikke god-
kjent av Sjøfartsdirektoratet.

Liten tillit
Administrerende direktør i Veolia
Transport Nord, Stig Solheim, vil
ikke uttale seg nå om når båtene
kan leveres.

Dersom fristen ikke overhol-
des, blir det opp til fylkestinget å
avgjøre hva som skjer med
kontrakten. Flere teller på knap-
pene.

– Jo lengre tid dette tar, desto
vanskeligere er det å akseptere.
Vi har sittet på overtid veldig
lenge allerede, sier Synnøve Søn-
dergaard (Ap).

Ole M. Johansen (Frp) viser til
at publikum har uttrykt liten tillit
til de nye båtene.

– Hvis kontrakten mislighol-

des, er det høyst aktuelt for oss å
si opp avtalen, uttaler han.

Nytt anbud
Det var i 2009 Veolia Transport
Nord signerte en kontrakt med
Troms fylkeskommune om drift
av fire hurtigbåter på tre ulike
samband i Troms over ti år. Den
delen av kontrakten som gjelder
Tromsø-Finnsnes-Harstad er
verdt 56 millioner kroner i året.

Dersom fylkestinget skulle gå inn
for å si opp kontrakten på grunn
av mislighold, må fylkeskommu-
nen utlyse nytt anbud for strek-
ningen Tromsø-Finnsnes-
Harstad.

– Så inntil videre må man
eventuelt fortsette med de båtene
man har, sier samferdselssjef
Bjørn Kavli.

redaksjonen@folkebladet.no
77 85 20 20
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82% av studentene vil anbefale HiH til venner og bekjente 

90 % tror de vil fullføre utdanningen i følge tilfredshetsundersøkelse

NB! HiH med høyeste økning i antall søkere i landet!

vizu
elli.no

Elisabeth Aspevoll (21)
Økonomi og ledelse/friluftsentusiast Bachelor:

• Barnevernspedagog
• Sykepleier
• Vernepleier
• Handel, service og logistikk
• Revisjon og regnskap
• Økonomi og ledelse
   m/fordypningsmuligheter:
 - Reiseliv
 - Økonomistyring
 - Advanced Marketing

Årsstudier:
• Prosjektledelse
• Økonomi og ledelse

Master:
• Ledelse
• Logistics and Cross Cultural  Business

VI FRIGJØR DITT POTENSIAL    www.hih.no

FRIGJORT
OG SUPERGIRA

Invitasjon til 
Amoenadag hos

FINNSNES HELSESERVICE
Onsdag 2. mars 
kl 10.00-17.00

Randi fra Amoena Norge er til stede for råd og
veiledning. Ring gjerne for timebestilling. 

Amoena Energy, protesenyhet
“Nyt friskheten”

Inneholder Ag (sølv) - virker bakteriehemmende
Ny bakside - gir økt komfort og føles enda mer luftig

Hjertelig velkommen
Adr: Hans Karoliusens vei 4

Finnsnes
Tlf: 77 84 23 01

mail: finnsnes.helseservice@gmail.com

Huk også: FFB møtet tirsdag 1. mars kl 19.00
Presentasjon av nyheter

Manequinoppvisning

Kan vrake nybåtene
Utålmodige. De nye hurtigbåtene som skal trafikkere strekningen Harstad-Finnsnes-Tromsø er ennå ikke godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Hvis
så ikke skjer snart, kan hele avtalen med Veolia bli oppsagt, ifølge flere fylkestingspolitikere. FOTO: VEOLIA

bytur

Delte meninger
om hjemstedet
BRØSTADBOTN:
Det er ikke alle som
ønsker å tilbringe
resten av livet i Dyrøy.
Ungdomsskoleelevene Elise
Cruickshank og Julianne Nord-
ahl, er to av flere ungdommer
som skal reise opp til Tromsø i
mars. De gleder seg veldig til
årets tur, som de tror blir veldig
bra.

Om framtida har de delte
meninger, når det kommer til
sitt voksne liv etter utdannelsen.

– Jeg ønsker å komme meg
litt ut i verden for å studere og
oppleve. Men når jeg er ferdig
med dette, kan jeg tenke meg å
flytte tilbake til Dyrøy, sier Jul-
ianne.

Klassevenninna Elise, er
langt fra enig. Hun skal ut i ver-
den og oppleve, og tviler sterkt
på at hun kommer tilbake.

– Det kan være at engasje-
mentet gjennom FOX kan få
flere til å flytte hjem. For min
del så ønsker jeg å flytte ut, og
oppleve verden. Det finnes
mange plasser i verden som er
mer interessante enn hjemkom-
munen, sier Elise.

Hjem. Det er delte meninger om
å bo i Dyrøy. Julianne Nordahl
ønsker å komme tilbake i framti-
da, mens Elise Cruickshank
mener det finnes mer interes-
sante steder i verden.


