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Internasjonal talentfestival til Finnsnes

• Side 14 og 15

ONSDAG

Dagens bursdagsbarn

• Se flere hilsener på Lesertorget

■ 3 år
Sofie 
Schulstad
har bursdag
i dag.

Matchvinner 
i debuten
for Norge

• Side 17

Vil ha 
flytte-

millioner
• Side 6

Gjelder kun Bunnpris Finnsnes. Tilbudene gjelder t.o.m. 22.09.12.

Friele Kaffe
500g, koke- /filtermalt-40%

Alle typer fløte fra Tine
1/3 Ltr,  Maks 5 pk ass pr. kunde

-40%

      

2 9 9 0
pr. stk

– Slipp oss til

Denne skal redde Volvo

• Side 8 og 9

– Vi må høre 
etter når ungdom snakker

• Side 4 og 5

– Slipp oss til– Slipp oss til– Slipp oss til
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Folkebladet i dag:
■ Fri og kultur .....................side 14 – 15
■ Sporten ............................side 16 – 17
■ Ledere og debatt..............side 20 – 21

■ PÅ BYEN

Kort tid igjen
for posten
FINNSNES: De
ansatte ved Postkonto-
ret på Finnsnes har fått
beskjed om når de må
stenge.
■ Stian André Lund

En foreløpig tidsplan fra Pos-
ten sier at postkontoret fra
Finnsnes skal legges ned i
løpet av andre kvartal 2013.

Heidi Gjenga ved postkon-
toret på Finnsnes sier at det er
vemodig, til tross for at det har
vært klar over avgjørelsen en
stund.

– Vi har jo hatt ei lita stund
å tanke oss om på, men det er
klart at det er ikke artig å miste
arbeidsplassen sin. Nå blir det
post i butikk med en anbuds-
runde for å se om det er noen
som kan ta postoppgavene på
Finnsnes. Vi har på en måte
forsont oss med det og livet må
gå videre, sier Gjenga og leg-
ger til at hun gjerne skulle sett
at Finnsnes fikk beholde post-
kontoret sitt.

Hun forteller at ingen av de
ansatte ved kontoret har funnet
seg nye jobber.

–  Nei, vi blir mange som er
på utkikk etter ny jobb. Vi blir
jo ledige fremover, konstaterer
Gjenga. 

(Folkebladet.no)

Legges ned. Postkontoret på
Finnsnes legges ned i løpet av
andre kvartal 2013.

FOTO: SARA KATRINE OLSEN

FINNSNES: Frps gruppeleder i Lenvik kommune-
styre, Louis S. Edvardsen, frykter ikke for at Sp vil
trekke seg ut av samarbeidet i flertallskonstellasjo-
nen.

Frykter ikke for at
samarbeidet ryker
■ Kjell Arne Sørlie

– Jeg synes at vi i flertallsgruppa
har en fin dialog og funnet gode
løsninger. Det tror jeg også vi vil
gjøre i fortsettelsen, sier Edvard-
sen.

– Men det er åpenbart at Sp
mener at dere ikke fant noen god
løsning i ungdomsskolesaka?

– Jeg ønsker å diskutere denne
saka nærmere med Sp før jeg vil
gi ytterligere kommentarer.
Utover det som står i Folkebladet
har jeg ikke noe grunnlag for å
uttale meg, svarer Edvardsen.

Kommunestyret vedtok 13.
september å godkjenne forpro-
sjektet for den nye Finnsnes ung-
domsskole som grunnlag for den
videre prosessen mot realisering
av skolen. Men Sps gruppeleder,
Bjørn-Richard Pedersen, har
reagert på at partiets forslag om at
kommunestyret seinere skulle ta
endelig stilling til utlysning av
anbudskonkurransen, ble ned-
stemt. Bakgrunnen for forslaget
var at man da ville ha en ny øko-
nomirapport på bordet, og man
kunne også se skoleinvesteringa i
sammenheng med 2013-budsjet-
tet og økonomiplanen, ifølge
Pedersen.

På spørsmål om det er aktuelt
for Sp å gå ut av flertallskonstel-
lasjonen, svarte Pedersen i Folke-
bladet tirsdag at samarbeidet i
hvert fall har fått en ripe i lakken.
Men han vil ikke forskottere noe
om hva som kan skje videre.
Pedersen viste til at man i første
omgang skal ha et møte i flertalls-
konstellasjonen for å drøfte det
som har skjedd.

Sterkere samlet
– Jeg frykter ikke for at samarbei-
det skal ryke. De fire partiene
som er med i flertallsgrupperinga
står mye sterkere samlet enn hver
for seg. Dette tror jeg vi skal
finne ut av, og komme fram til
gode løsninger, sier Edvardsen.

I samarbeidsavtalen mellom
Høyre, Frp, Sp og KrF heter det
at de samarbeidende partier er
enige om å redusere eiendoms-
skatten i løpet av perioden 2011-
2015, og hovedmålet på sikt er å
avvikle eiendomsskatten i Len-
vik. Pedersen har uttalt at han i
dag ikke kan se hvordan det er
mulig å få til en slik reduksjon.
Det blir i hvert fall veldig vanske-
lig. Han sa også at det er en gåte
for Sp hvordan man skal klare å
unngå en økning av eiendoms-
skatten uten at det vil ramme den
øvrige drifta.

Ingen gåte
– Er oppfyllelse av eiendomsskat-
teløftene også blitt en gåte for
deg?

– Nei, dette er ikke noen gåte
for meg. Nå skal kommunen byg-
ge en ny ungdomsskole. Og den-
ne investeringa vil føre til at vi
kan kvitte oss med flere gamle
skolebygg som i dag gir kommu-
nen høye driftskostnader. Og
reduserte driftsutgifter er viktig
for å skaffe økonomisk hand-
lingsrom. Men også dette vil det
naturlig å drøfte når flertallskon-
stellasjonen møtes, sier Edvard-
sen.

– Er du overrasket over den
sterke kritikken som Sp nå kom-
mer med?

– Jeg vil først snakke med Sp
før jeg sier noe mer, svarer
Edvardsen.

Han opplyser at det ennå ikke
er bestemt noen dato for når de
fire partiene skal ha et fellesmøte.
Men det skal skje så raskt som
mulig, framholder Edvardsen.

kjell.arne.sorlie@folkebladet.no
480 30 513

Frykter ikke. - Jeg frykter ikke for at samarbeidet skal ryke. De fire par-
tiene som er med i flertallsgrupperinga står mye sterkere samlet enn
hver for seg, sier Louis S. Edvardsen (Frp). FOTO: STIAN JAKOBSEN

■ Lenvik kommunestyre ved-
tok 13. september å godkjen-
ne forprosjektet for den nye
Finnsnes ungdomsskole som
grunnlag for den videre proses-
sen mot realisering av skolen.
Vedtaket ble gjort med 26 mot
fem stemmer.
■ Kommunestyret vedtok også
at byggeprosjektet skal
gjennomføres som en totalen-
treprise med antatt ferdigstil-
lelse i august 2015. Dette
punktet ble vedtatt mot syv
stemmer.
■ Sp satte fram tilleggsforslag
om et nytt punkt 3. – Utarbei-
delse av konkurransegrunnlag
for totalentreprise fortsetter.
Sak om utlysning av anbuds-
konkurranse vedtas av kommu-
nestyret ved første anledning,
heter det i forslaget som fikk
12 stemmer og falt.
■ Sps gruppeleder i kommune-
styret, Bjørn-Richard Pedersen,
sier at partiet i denne saka
føler seg helt oversett, og at
samarbeidet har fått en ripe i
lakken.
■ Felles gruppeleder for fler-
tallskonstellasjonen, Per-Inge
Søreng (KrF), har avslått å
kommentere kritikken fra Sp.
Han viser til at man skal ha et
møte i flertallsgrupperinga der
denne saka skal diskuteres.
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Uvisst om saken blir anket
FINNSNES: Advokat Kjetil Rege er
forsvarer for den ene finnsnesmannen
som nylig ble dømt for ulovlig kortde-
ling.

– Det er ikke bestemt hvorvidt saken
blir anket, men jeg skal ha et møte med
han på fredag hvor vi kommer til å
grundig inn i saken. I utgangspunktet
har dem jo fått en del mindre økono-
miske krav mot seg enn det som var
påstått, så en eventuell anke må vurde-
res i lys av dette, sier Rege.

– Hvordan stiller din klient seg til
dommen?

– Han var forberedt på at han ville
bli dømt personlig, mens det som
gjaldt bedriften slapp unna. Han har
holdt bedriften utenfor dette, men det
var ikke retten enige i, og i forhold til

det er han litt skuffet, sier Rege.
Advokat Truls Heitmann er forsva-

rer for den andre finnsnesmannen i
kortdelingssaken.

– Vi har ikke avgjort om det blir
anke eller ikke, men jeg regner med at
dette blir tatt stilling til i slutten av uka
eller over helga, sier Heitmann.

Denne uka falt dommen mot de to
finnsnesmennene bak et ulovlig kort-
delingsnettverk. Brødrene fikk hen-
holdsvis 90 og 75 dager fengsel, hvor
begge får 30 av dagene gjort betinget. I
tillegg får begge mennene inndratt
diverse utstyr, samt knappe 63.000
kroner i vinning. Brødrene er også
dømt til å sammen betale 140.000 kro-
ner i erstatning til Canal Digital.

Forsvarer. Advokat Kjetil Rege opply-
ser at hans klient er litt skuffet over at
bedriften ble dømt i kortdelingssaken.

FOTO: STIAN ANDRÉ LUND

– Dommen
virker solid og god
■ Maria Holm Simonsen

Etter å ha lest dommen mot de to finns-
nesbrødrene, som i løpet av fire år dis-
tribuerte TV-signaler ulovlig, er sikker-
hetssjef Jack Fischer Eriksen i Stop
Norge fornøyd.

Det var han som opprinnelig anmeld-
te saken til politiet.

– Den umiddelbare kommentaren
min til dommen er at den virker solid
og god. Dog synes jeg at straffen er for
lav, men sett i forhold til tidligere retts-
praksis er den riktig, sier Eriksen.

Misfornøyd med erstatning
På vegne av Canal Digital, som var for-
nærmet part i saken, la Stop Norge
frem et erstatningskrav på vel 1,2 milli-
oner kroner mot de to brødrene. Senja
tingrett mente imidlertid det var riktig

at erstatningssummen ble redusert til
140.000 kroner.

– Når det gjelder erstatningen er jeg
uenig i beløpets størrelse, men vi tar det
likevel til etterretning, sier Eriksen.

Han roser både politi og påtalemyn-
dighet for å ha lagt ned en veldig god
jobb i kortdelingssaken.

– At saken har hatt såpass bred medi-
edekning tror jeg også har hatt en pre-
ventiv effekt i området, sier Eriksen.

– Kan denne saken ha en preventiv
effekt også nasjonalt?

– Det tror jeg absolutt, sier Eriksen
og viser til at saken har vært omtalt i en
lang rekke nasjonale medier.

Ble tipset
Stop Norge er TV-bransjens egen anti-
piratorganisasjon. Det var anonyme
tips og organisasjonens eget sjekkear-

beid opp mot internett som førte til
anmeldelse av kortdelingsnettverket
med utspring fra Finnsnes.

– Blant annet diskuteres denne typen
virksomhet på flere nettforum, og der
er vi og følger med. Nå har policyen
vår så langt vært å anmelde relativt få
forhold, men da saker av betydelig
utstrekning, påpeker Eriksen som ikke
avviser at langt flere saker kan bli
anmeldt i tiden som kommer.

Stop Norge jobber også for å få på
plass strengere lovgivning mot kortde-
ling og annen type piratvirksomhet.

– Med såpass alvorlig kriminalitet
mot TV-bransjen, som blant annet dette
tilfellet er bevis på, er det behov for en
strengere straff enn det som ligger til
grunn i lovverket i dag, sier Eriksen.

maria.holm.simonsen@folkebladet.no
951 31 404

God dom. Jack Fischer Eriksen i Stop Norge er fornøyd med dommen mot de to
finnsnesbrødrene, selv om han gjerne skulle sett at straffen var strengere.

FOTO: TROND SANDNES
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FINNSNES: Stop Norge er fornøyd med dommen mot de to finnsnesmennene ansvarlige for
et ulovlig kortdelingsnettverk.
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SALANGEN: Peter
Ingvaldsen (15) ble
onsdag valgt til ny
leder i Salangen Sen-
terungdom. Nå ser han
frem til å løse politiske
oppgaver.
■ Lone Martinsen

Salangen Senterungdom startet

onsdag opp lokallag for enga-
sjerte og unge politikere. Møtet
ble vellykket med engasjert ung-
dom som drøftet ulike politiske
saker.

Peder Ingvaldsen (15) ble
valgt til leder.

– Jeg gleder meg veldig til å
samarbeide med kommunestyre-
gruppen til Salangen Senterparti
og vil prøve å løfte opp viktige
ungdomssaker gjennom dem.
Blant annet ønsker vi nå sammen

med Salangen Sp å få til en inn-
føring av ungdommens kommu-
nestyre, der ungdom kan lære
seg det politiske systemet på en
bedre måte og også få en forstå-
else for blant annet prioritering
av penger i kommunebudsjettet,
sier den nyvalgte lederen i en
pressemelding til Folkebladet.

Ingvaldsen, som bare er 15 år,
gleder seg til årets høydepunkt
når han får delta på Senterung-
dommens landsmøte, som i år

arrangeres i Bodø andre helgen i
november.

– Det gleder jeg meg veldig
til. Vi blir en stor delegasjon fra
Troms som drar ned for å prøve
og fremme gode politiske saker
for ungdom. Det er mitt første
landsmøte. Jeg seg virkelig frem
til politiske debatter, og ikke
minst til å møte engasjert senter-
ungdom fra hele landet, forteller
han.

Ingvaldsen ble ny SU-leder

Ny leder. Peder Ingvaldsen (15) ble
valgt til leder av Salangen Senter-
ungdom og gleder seg veldig til
både landsmøte og spennende opp-
gaver fremover. PRESSEFOTO

Dyrøyseminaret 2012:

– Slipp til ungdom

Navarsete: – Ikk    
BRØSTADBOTN: Kommunal-
og regionalminister Liv Signe
Navarsete (Sp) innledet med at
Dyrøy hadde gjort mye som
mange andre kommuner kunne
lære av.

Ikke pynt på kaka
I talen sin trakk hun blant annet

frem at det pågikk en diskusjon
om å lovfeste ungdomsråd.
Navarseta var opptatt av at ung-
dom skal ha en reell påvirkings-
kraft i politikken.

– 80 prosent av kommunene
har ungdomsråd i dag. Jeg er ikke
fornøyd før 100 prosent har det,
sa hun.

Til de kommuner som ikke har
opprettet ungdomsråd ga hun føl-
gende beskjed.

– Gå hjem og gjør noe med det.
Og det skal ikke være pynt på
kaka, det skal være reell politikk,
sa hun.

Hun fortsatte talen med å snak-
ke om «annerledeslandet» Norge
og knekke myter om byer og dis-
trikter. Den første var at verdiene
blir skapt i byene.

– Vi veit at dette er feil histori-
efortelling. Derfor er det på tide å
knekke disse mytene, sa hun.

Må høre etter
– 81 prosent av Norge er faktisk

Sangere. Ungdom og barn blir trukket inn i Dyrøyseminaret hver
gang. Her er noen unge sangere med å innlede seminaret tirsdag for-
middag. FOTO: MORTEN DOKKA

Om stedstilhørighet. Mai Camil-
la Munkejord, forsker ved Høg-
skolen i Finnmark holdt et innlegg
om stedstilhørighet, identitet og
hva som får folk til bli på et sted. I
hennes undersøkelse svarte de
fleste, 31 prosent at sted/miljø
var viktigst. FOTO: MORTEN DOKKA

BRØSTADBOTN: Ungdom må lettere få slippe til i politikken. Og alle
kommunene må opprette ungdomsråd. Dette var noen av budskapene fra
ungdomspolitikerne under debatten i Nordavindshagen.

■ Morten Dokka

Det kom klare, uredde, fornuftige
og ikke minst humoristiske debat-
tinnslag i Nordavindshagen tirs-
dag. Her kom det frem mange
gode argumenter for å slippe til
yngre krefter i politikken. Ikke
minst viste de at politikken abso-
lutt har et forbedringspotensiale.
Men da må den eldre garde av
politikere i større grad åpne opp
lukka miljøer og myke opp harde
kjerner.

Lukka miljøer
Her var det ingen eldre politi-

kere med i panelet. Men noen
fikk gjennomgå. Særlig Harstad-
politikere bør nok gå i sømmene i
forhold til hvor gode de er til å
ivareta ungdom. Kristian Eilert-
sen i Fremskrittspartiets Ungdom
kom med klare oppfordringer til
politikerne i sin hjemkommune.

– Dere må slippe ungdom til.
Gi dem ansvar og posisjoner.
Hvis ikke blir de lei, og da ender
det opp med de på 50 år og opp,
og politikken blir sirompa, sa
han.

Han fortsatte med noen stikk til
Harstad-politikerne.

– Det er lukka miljøer med en
hard kjerne som det er vanskelig
å komme inn i. Det er en hard
kjerne i alle partiene, sa han.

– Alt har med politikk å gjøre.
Vi må ufarliggjøre det å være
politisk engasjert, sa leder Sandra
Borch av Senterungdommen.

Hele panelet var enig om at
opprettelse av Ungdomsråd var
viktig.

– Vi må få alle med i politik-
ken. Det er viktig at det ikke blir
ekskluderende eliteprosjekter. Og
de politikerne som ikke legger til
rette for ungdomsråd i sin kom-
mune bør være flaue. Jeg mener
det bør være en lovfestet rett til
ungdomsråd, sa Borch som også
har Ungdommens kommunestyre
som sin hjertesak.

– Ungdomsråd er nøkkelen til
engasjement. Derfor bør alle
kommunene ha det. Det burde
formaliseres fra sentralt hold,
kanskje med ei lita gulrot, sa Vil-
jar Hanssen i Tromsø AUF.

Om stemmerett
Om 16-åringer bør ha stemme-

rett ble ett av temaene. Borch for-
fekta sitt personlige syn på at prø-
veordningen burde fortsette. Sva-

ret fikk hun fra en svært engasjert
og morsom ung politiker fra Har-
stad, Johannes Utvåg i Troms
Unge Høyre.

– I motsetning til Sp tar vi
standpunkt. Vi er i mot at 16
åringer får stemme. Men vi er
ikke i mot prøveordningen, sa
Utvåg.

Han mente også det var proble-
matisk uten en felles myndighets-
alder.

– Jeg ser jo Høyres økonomis-
ke politikk der de vil bruke milli-
arder på prøveprosjekt, men de
vil ikke innføre ordningen, svarte
Borch.

Viljar Hanssen var klar i sin
tale.

– Personlig er jeg for å innføre
stemmerett for 16-åringer. De er i
stand til å ta en avgjørelse selv,
slo han fast.

Utvåg tok for seg alderssam-
mensetningen i politikken på sin
egen måte. Han støttet Borch i
forhold til at ungdom har et spesi-
elt evne til å se fremover og men-
te et mangfold i alder er viktig.
Men også en del av de eldste i
salen ble involvert i innlegget
hans.

– Dokker skal jo dø en dag. Det

skal vi også en gang. Men vi har
litt mer framtid enn dokker har, sa
han til latter fra publikum.

– Det er viktig med både erfa-
ring og balanse. Partiene har en
jobb å gjøre ved å slippe til unge
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SØRREISA: Forsk-
ningsdagene inviterer
små og store forskere
til jubileumsfeiring.
■ Lone Martinsen

Forskningsdagene i Midt-
Troms har 10-årsjubileum i år.
I den forbindelse skal det være
jubileumsmarkering torsdag

4. oktober i Sørreisa Kultur-
hus.
Kvelden sies å være en ild-

sjel-kveld og er en takk til de
som har tatt og tar et ekstra tak
for å realisere forskningsda-
gene i regionen.
Teatergruppa Rimfrost har

utforsket temaet på sin måte,
og har laget en forestilling om
ildsjelene hvor deler av denne
vil bli brukt i programmet.
Selv om kvelden i hovedsak

retter oppmerksomhet mot fri-
villighet skal det også være
inspirasjon for videre arbeid,
for bygging av kompetanse og
gode nettverk for å utvikle
samfunnene i Midt-Troms.
Jarle Aarbakke, rektor ved

Universitetet i Tromsø, og Eli-
sabeth Blix Bakkelund, regio-
nal representant for Forsk-
ningsrådet i Troms, vil bidra.
Også Aina Sofie Brox fra

Distriktssenteret vil gi innspill

med bakgrunn i en fersk stu-
die om suksessrike distrikts-
kommuner.

redaksjonen@folkebladet.no
77 85 20 20

Skal feire 10 år

Inviterer. Herbjørg Valvåg,
daglig leder i Midt-Troms regi-
onråd inviterer sammen med
Senja Næringshage til 10års

jubileum.
FOTO: MARIA HOLM SIMONSEN

Næring og kost 
på plakaten
SØRREISA: Næringsutvikling og kosthold er
temaene som settes i søkelyset i Sørreisa under
årets forskningsdager.
■ Maria Holm Simonsen

Torsdag 20. august er det klart for
et åpent næringsmøte hos Sørrei-
sa hotell. Tema for dagen er
næringsutvikling i Sørreisa.
– Dit kommer vi fra Sørreisa

kommune for å fortelle litt om
arbeidet med planstrategi, næring
og samfunnsutvikling. Vi får også
med oss Innovasjon Norge, som
skal si litt om hva de kan bidra
med for næringsutvikling i dis-
triktene, forteller næringsrådgiver
Bengt Johnsen i Sørreisa kommu-
ne.

Tett dialog
På møtet stiller også Sørreisa
Næringsforening, samt Senja
Næringshage.
– Hele kommunestyret skal

også være til stede på møtet, noe
vi håper vil bidra til en enda bed-
re dialog mellom næringslivet og
det politiske nivået i kommunen,
sier Johnsen.
Han legger til at kommune og

næringsliv i Sørreisa allerede har
god dialog, blant anna gjennom
sine fire faste årlige dialogmøter.
– I tillegg har formannskapet

sagt at de vil ut og møte bedrif-
tene. Tirsdag var de derfor på
besøk hos Ferdighus og Sørreisa
vask og søm, og enda flere står på
lista til neste møte, sier Johnsen.

Kost og eldre
Næringsutvikling er imidlertid
ikke det eneste Sørreisa kommu-
ne setter søkelyset på under
forskningsdagene i Midt-Troms.
Torsdag kveld tas også temaet
kosteholdets betydning for eldres
helse opp i et møte i kulturhuset.
– Det er et tema vi kom opp

med etter å ha drodlet litt rundt
forskningsdagenes hovedtema,
som i år er samfunn, forklarer
Johnsen.
Overlege Harald Helling ved

geriatrisk avdeling ved Universi-
tetssykehuset i Tromsø kommer i
den anledning til Sørreisa for å
holde foredrag. Møtet er åpent for
alle.
– Dette er et todelt opplegg.

Derfor skal vi mandag 24. sep-
tember ha et arrangement på Fri-
villigsentralen, som vil handle
om tilberedning av sunn og
næringsrik mat husholdninger
med en til to personer, forteller
Johnsen.
Til dette arrangementet stiller

lærere og elever fra Senja videre-
gående skole avdeling Sørreisa. I
tillegg bidrar pensjonistfor-
eninga, LHL Og Prosjekt
grønns(m)ak.

maria.holm.simonsen@folkebladet.no
951 31 404

Åpne møter. Næringsrådgiver Bengt Johnsen i Sørreisa håper mange
stiller på de åpne møtene i kommunen i forbindelse med forskningsda-
gene i Midt-Troms. FOTO: STIAN JAKOBSEN

 

   mmen

  ke pynt på kaka

folketomt. Og de økonomiske
teoriene som stemmer for Europa

stemmer ikke for Norge, fortsatte
hun.
Navarsete fortsatte med å love

å jobbe knallhardt for at det fort-
satt skal være små regionale for-
skjeller i landet. Den neste myten
hun ville til livs var at byene støv-
sugde distriktene for folk.
– Folkestrømmen går ikke i

bare en retning. Det er feil. Vi
flytter begge veier, sa hun og
trakk frem Dyrøy der 54 hadde
flytta inn og 59 hadde flytta ut.
Også innflytting fra utlandet og

bosettingspolitikk var et tema for
statsråden.
– Vi må ha et aktivt forhold til

innflytting og fordele de ut over

landet. Og bosettingspolitikk må
komme på dagsorden i alle kom-
muner, sa hun.
Hun avsluttet med noen ord om

ungdommen.
– Vi må høre etter når ungdom

snakker. Vi må høre på drømmer
og planer, være åpen for ideene
når de kommer. Stå på videre, og
la entusiasmen herfra smitte
utover landet, sa Navarsete.

Knekte myter. Kommunal- og
regionalminister Liv Signe Navar-
sete knekte noen myter under
Dyrøyseminaret. En av dem var
at verdiene ble skapt i byene.

FOTO: MORTEN DOKKA

Sagt i
debatten:Panelet. Her er delta-

kerne under debatten i
Nordavindshagen. Det
var stor enighet om at
et økt ungdomsenga-
sjement er svært viktig
for politikken og utvik-
lingen av samfunnet
fremover. Fra venstre:
Sandra Borch, Johan-
nes Utvåg, Viljar Hans-
sen og Kristian Eilert-
sen.

FOTO: MORTEN DOKKA

politikere med pågangsmot, entu-
siasme og engasjement, sa Eilert-
sen.

morten.dokka@folkebladet.no
95047895

Johannes Utvåg skal fortelle
om sine hjertesaker: 

– Ser jeg en film om miljø blir jeg
miljøbevisst. En måned etter kan
det være noe annet. Jeg jobber
med mange hjertesaker – et stort
hjerte. 

Kristian Eilertsen: 
– Min hjertesak er lavere skatt og
avgifter. Jeg vil bygge ned staten
til en mer effektiv og fornuftig
stat.

Johannes Utvåg om makt: 
– Makt kan være en rus. Det har
vi sett og da går det til helvete.

Sandra Borch: 
– Noen plasser blir ikke ungdom
tatt på alvor. Derfor er det nød-
vendig med lovfestet ungdoms-
råd.

Viljar Hanssen: 
– Vi burde ha ungdom i kommu-
nestyrer og i alle utvalg, uten
stemmerett, men med talerett.

Johannes Utvåg: 
– Det er viktig med økonomisk
balanse slik at vi faktisk kan bru-
ke pengene.

om ungdom i

politikken?

SMS
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Noa noa Nerstranda senter, Tromsø

Tlf: 77 65 71 10, www.noanoa.com 

Herlige høst

-25% 
på ett 

valgfritt 
høstplagg

ved fremvisning av denne annonse.
(Gyldig til 30. sept-12)

Cardigan 
kr 699,-

Solgte gammelorgelet
SETERMOEN: For to år siden
fikk Bardu kirke nytt orgel. I den
forbindelse har man gjort flere
forsøk på å få solgt det gamle
orgelet, og i sommer nappet en

kjøper. Luleå-orgelet ble solgt til
et tysk firma og i juni år ble orge-
let lastet på lastebil og fraktet til
Tyskland.

Vil ha innbyggere og inn-
tekter fra Setermoen leir
SETERMOEN:
Innenfor gjerdet i
Setermoen leir er det
betydelige inntekter å
hente for Bardu kom-
mune. Nå vil de moti-
vere flere forsvarsan-
satte til å melde flytting
til kommunen.
■ Merete L. Borgersen

I mai startet Bardu kommune,
sammen med Folkeregisteret og
Forsvarsbygg, flyttemeldingspro-
sjektet, som skal motivere for-
svarsansatte bosatt innenfor leir-
gjerdet til å melde flytting til
kommunen.
– Målgruppen for prosjektet er

befal og grenaderer som bor i
bokvarter. Per i dag er det 470 sli-
ke bokvarter på Setermoen, sier
Oddvar Bjørnsen, fungerende
næringssjef i Bardu kommune.
Dersom 100 enslige grenaderer

og befal melder flytting til Bardu
kommune betyr det blant annet
enn inntekt til kommunen på
rundt 5 millioner kroner.

– Er eksempel er dersom 10
grenaderer melder flytting til
kommunen, så er det nok til å
drifte Steilia alpinanlegg, fortel-
ler Bjørnsen.

Plikt å melde flytting
I følge Folkeregisteret er alle som
flytter til et sted for å bo og jobbe,
og der de overnatter flest døgn i

året, pliktet til å melde flytting
innen 8 dager. Der har det hittil
blitt syndet i stor grad innenfor
gjerdet i Setermoen leir. Til tross
for at man bor på 40 kvadratmeter
i en militærleir skal det likevel
meldes flytting.
– Dette gjelder selvfølgelig

ikke dem som av eller annen
årsak har status som pendler. Og
det er heller ikke snakk om at vi
skal tvinge noen til å melde flyt-
ting, men heller gjøre dem kjent
med regelverket og motivere dem
til å melde flytting, sier ordfører i
Bardu, Arne Nysted.

Økt antall 
flyttemeldinger

Prosjektet er foreløpig i startgro-
pa, men Folkeregisteret i Ham-
merfest har allerede sett en effekt
gjennom økt antall flyttemelding-
er til Bardu. Bare i august ble det
registrert 57 flyttemeldinger til
kommunen, og Marianne Chris-
tensen i Folkeregisteret tror mes-
teparten stammer fra Setermoen
leir.
– Vi har blant annet gjort det

enklere å levere flyttemelding
elektronisk, og det tror jeg er en
medvirkende årsak, sier Christen-
sen.

I forbindelse med bygging av
de nye bokvarterene i Setermoen
leir har Bardu kommune og For-
svarsbygg sørget for ordentlig
adressering ved etablering av
gatenavn, husnummer og bolig-
nummer. I tillegg får alle nye for-
svarsansatte til Setermoen en vel-
komstmappe fra Bardu kommu-
ne, med blant annet opplysninger
om flytting til kommunen.

God vertskommune
– Vi opplever at det er godt

samarbeid med Forsvaret. Vi
ønsker å være en best mulig
vertskommune, og for å være det
er man blant annet også avhengi-
ge av korrekte folkeregisterlister.
Blant annet reguleres overføring-
er fra staten av korrekt antall inn-
byggere i en kommune, sier
Nysted, men legger også til at
kommunen er svært opptatt av de
menneskelige ressursene som er
innefor leirgjerdene.
– Her er det friske, unge perso-

ner som kan delta på aktiviteter
som fotball, håndball og kulturliv.
Det er like viktig, uttrykker
Nysted.

merete.borgersen@folkebladet.no
911 13 694

Flere innbyggere. Bardu kommune og Folkeregisteret samarbeider om et prosjekt, som skal få flere forsvarsansatte bosatt innenfor leirgjerdet
til å melde flytting til kommunen. Her ved fungerende næringssjef Oddvar Bjørnsen, Marianne Christensen, Anne Wærås Olaussen og ordfører
Arne Nysted. FOTO: MERETE L. BORGERSEN
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Maarud. Salt & pepper, salt eller paprika. 250 g
Pr kg v/kjøp av 1 pose fra kr 103,20. 

Pr kg v/kjøp av 2 poser kr  60,00. 
1 pose fra kr 25,80

Potetgull

Lambi. 6 ruller. 
Pr 100 m v/kjøp av 1 pk kr 27,00.
Pr 100 m v/kjøp av 2 pk kr 20,83.

1 pk 32,40

Toalettpapir

Kyllingkjøttdeig
Coop. 9  % fett. 400 g 

Pr kg v/kjøp av 1 stk kr 43,00.
Pr kg v/kjøp av 2  stk kr 37,50. 

1 stk kr 17,20

Frokostjuice
Coop. 1,5 l. 

Pr l v/kjøp av 1 stk 14,27.
Pr l v/kjøp av 2 stk 10,00.

1 stk kr 21,40

Bli medlem og 
få kjøpeutbytte 
på alle varer! 
Se coop.no

Lave priser. Alltid.
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Prosjekter gir økt 
foreldre engasjement
FINNSNES: Prosjektene «Bedre læringsmiljø» og «skole-hjemsamar-
beid» skal settes på timeplanen.

■ Lone Martinsen

Bedre læringsmiljøprosjektet er
en femårig satsing for Lenviksko-
lene. Bedre læringsmiljøprosjek-
tet er en nasjonal satsning, og
Lenvik kommune er den eneste
kommunen i fylket som er med i
dette prosjektet. Skole-hjem sam-
arbeidsprosjektet er et tema under
Bedre læringsprosjektet og er en
treårig satsing fra Utdanningsdi-
rektoratet.
– Vi er en arbeidsgruppe i pro-

sjektene «bedre læringsmiljø» og
«skole-hjem» som er ei satsing i
alle lenvikskolene, forklarer
Roger Bendiksen, prosjektleder
og leder for pedagogisk senter
Midt-Troms.

Fullt kulturhus
Rundt 400 lærere skal neste tors-
dag fylle Kulturhuset, hvor det
skal være foredragsgivere fra Sta-
vanger.
Svein Erik Jensen, rådgiver i

Staped Nord, skal holde foredrag
og adferdsproblematikk hvor

blant annet konflikt mellom skole
og hjem er en utfordring. Det skal
også problematiseres og drøftes
lærer, elev, foreldre– og voksen-
rollen i et samfunnspolitisk per-
spektiv, og konsekvens og regel-
styring av atferd opp mot forstå-
else.
Lærer ved Hundvåg skole i

Stavanger, Truls Hagland, skal
videre ha foredrag om skole-hjem
samarbeid i lærerperspektiv før
Tanja Rosså Ødegaard, leder i
kommunalt foreldreutvalg i Sta-
vanger kommune, skal snakke om
prosjektet i foreldreperspektiv.

Oppfordring til foreldre
På kveldstid skal det være fore-
drag for foreldre, hvor Ødegaard
og Hagland skal ha foredrag om
skole-hjem både i foreldreper-
spektiv og lærerperspektiv.
– Både skole og hjem kan bli

bedre på samarbeid, fastslår rek-
tor ved Finnsnes Barneskole,
Ingunn Solbø Jørgensen, mens
skolefaglig rådgiver Marita Eidis-

sen forteller at all forskning har
vist at foreldrene sitt engasjement
er viktig for læringen.

Kan bli bedre
– Vi ønsker å gi en ekstra oppfor-
dring til foreldre hvor de kan
komme og høre på kjempedykti-
ge foredragsholdere, forteller Bir-
git Renland Johansen, virksom-
hetsleder i Nord-Senja skole.
– Målet er jo økt foreldreenga-

sjement og større samarbeid
mellom skole og hjem, tilføyer
Jørgensen.
– Det har jo vært ekstra mye

fokus på skole i media i det siste.
Nå får foreldre en sjanse til å
engasjere seg i stedet for bare å
høre om det på nyhetene, forteller
Berit Gillebo, rektor ved Finns-
nes Ungdomsskole.
– Så håper vi på fult hus og at

de får en følelse av at de går glipp
av noe om de ikke kommer,
avslutter hun.

redaksjonen@folkebladet.no
77 85 20 20

Inviterer. Neste torsdag inviteres både lærere og foreldre til foredag i Kulturhuset. Fra venstre: Rektor ved
Finnsnes Barneskole, Ingunn Solbø Jørgense, rektor ved Finnsnes Ungdomsskole Berit Gillebo, prosjektle-
der og leder for pedagogisk senter, Roger Bendiksen, rektor ved Silsand Ungdomsskole Børge Berg
Angell, rektor ved Rossfjord Skole Ingrid Rognli, skolefaglig rådgiver, Marita Eidissen og virksomhetsleder
Nord-Senja skole, Birgit Renland Johansen. FOTO: LONE MARTINSEN

Sammen mot vold

■ Maria Holm Simonsen

«Sammen mot vold» er temaet
for et møte Aglapsvik sanitetsfor-
ening arrangerer i Frivillighets-
sentralen på Finnsnes 24. septem-
ber.
– I den anledning kommer May

Uteng fra Krisesenteret i Midt-
Troms for å fortelle om tilbudet
og arbeidet de gjør der. Lens-
mann Arnold Nilsen kommer
også, for å fortelle hvordan politi-
etaten opplever dagens situasjon
når det gjelder vold, sier Rann-
veig Lorentsen fra Aglapsvik
sanitetsforening.

Årlig uke
Sanitetsforeninga arrangerer
møtet i forbindelse med sin årlige
aksjonsuke kalt «sanitetens uke».
Denne finner sted hvert år i uke
39.

– Norske kvinners sanitetsfor-
ening har i alle år jobbet i forhold
til kvinners rettigheter, og de siste
årene har vå hatt fokus på dette
med vold mot kvinner. Det er et
samfunnsproblem og et likestil-
lingsproblem, som fortsatt er
tabubelagt. Derfor synes vi det er
viktig å diskutere problematik-
ken, understreker Lorentsen.

Norge på topp
Møtet i Frivillighetssentralen i
neste uke er åpent for alle.
– Både for kvinner og menn —

alle er velkommen til å komme
og høre på, opplyser Lorentsen.
I sin brosjyre fastslår Norske

Kvinners Sanitetsforening at
mange kvinner og barn i Norge
utsettes for vold og trakassering i
eget hjem.
«Det er i stor grad partner, eks-

partner eller andre nære som står

bak vold mot kvinner. Politiet
anslår at 80 prosent av alle vold-
tekter her i landet skjer i det pri-
vate rom — der voldsutøveren er
bekjent, nær venn eller familie.
Norge ligger på statistikktoppen i
Europa når det gjelder partner-
drap. Av de 166 kvinnene som ble
drept her i landet i perioden 2000-
2009, ble halvparten drept av
partner eller ekspartner.», beskri-
ves det i brosjyren.

maria.holm.simonsen@folkebladet.no
951 31 404

Åpent møte. Rannveig Lorentsen
i Aglapsvik sanitetsforening invite-
rer alle som vil til å komme til det
åpne møtet i Frivillighetssentralen
24. september.

FOTO: MARIA HOLM SIMONSEN

FINNSNES: Aglapsvik sanitetsforening går i
bresjen for å bekjempe vold mot kvinner.



 2 30FOR

 2 50FOR

 2 25FOR

BLÅBÆR
125 g. Ord.pris pr pk 19,90
Pr kg ved kjøp av en 159,20.
Pr kg ved kjøp av to 100,00

 2 30FOR

KAFFE
Coop. Gul eller rød. 
Kok-/fi ltermalt. 250 g. 
Ord.pris pr pose 25,20.
Pr kg ved kjøp av en 100,80.
Pr kg ved kjøp av to 60,00

 2 50FOR

Kjøpeutbytte på alt du handler. 
Se alle fordelene på coop.no/medlem

Butikk 00-00 (00-00) EXTRA LAVE PRISER
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PIZZA 
NORWEGIAN STYLE
Coop. Ost&skinke og pepperoni. 
530/550 g. 
Ord.pris pr stk 29,60
Pr kg ved kjøp av en fra 53,33
Pr kg ved kjøp av to fra 45,05

YOGHURT 4-PK
Tine. Vanilje, skogsbær, sviske, melon, 
jordbær og kokos. 4 x 150 g. 
Ord.pris pr pk fra 18,20.
Pr kg ved kjøp av en fra 30,33.
Pr kg ved kjøp av to 25,00

 

WIENERPØLSER
Leiv Vidar. Fersk. 480 g. 
Ord.pris pr pk 37,00.
Pr kg ved kjøp av en 77,08.
Pr kg ved kjøp av to 52,08

 2 50FOR

TOALETTPAPIR
Coop. Nice & soft. 6 pk. 
Ord.pris pr pk 30,70.
Pr 100 m ved kjøp av en 21,50.
Pr 100 m ved kjøp av to 17,51

  

  

  
     

      
      

  
    
    

   
      
      

  

     
    

    

 
 

 
 

  

 
 

    
  
   

       
       

 
     

       
    

       
      

     
   

      
      

  
      

   
       
       

e-post: bil@folkebladet.no
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Skal berg  
FINNSNES: Folkebla-
det har prøvekjørt Vol-
vos nye V40. Årets kan-
skje største bilnyhet?
■ Stian Andre Lund

De første Volvo V40�ene ruller i
disse dager ut til sine første eiere.
Folkebladet.no har prøvekjørt

bilen som av mange kalles kanskje
årets største bilnyhet.
Førsteinntrykket, utseendemes-

sig, er at bilen ser sportspreget og
morsom ut. Bilen vi får prøve er
utstyrt med D2-motoren, som er
den minste, men også den desidert
mest miljøvennlige. Likevel for-
svinner inntrykket av at man sitter
i en sportsbil så fort man tråkker
på gasspedalen, for det tar litt tid
før ting skjer.
115 svenske kaldblodshester

under panseret og 270 nm utgjør
ingen racerbil, men det er helt
greit for her er mye annet å glede
seg over.

- Som støpt
Kjøreegenskapene er gode og
responsen på det man foretar seg
bak rattet er umiddelbar og presis.
Bilen sitter som limt til veien i
svingene og det samme gjelder de
som måtte befinne seg inne i bilen.
Setene, spesielt framme i bilen,
virker nemlig som de er støpt etter
skandinaviske bakender og gjør at
man sitter i ro selv med litt fart i
svingene.
Baksetene framstår imidlertid

som litt trange, ihvertfall for oss
som rager mer enn 180 centimeter
over bakken. Likevel kan man
ikke kalle det annet enn komfor-
tabelt når det sitter to voksne i
baksetet.
Interiøret er en ny Volvo verdig.

Bare det å holde i rattet med skinn-

trekk er en ren fornøyelse i seg
selv. Bilen vi fikk prøve var også
utstyrt med skinntrekk på setene,
men den leveres også med tekstil-
trekk.
Det kryr av knapper og spaker,

men det skal være en overkomme-
lig oppgave for de fleste å finne ut
hva de brukes til. Det er også tilko-

blingsmuligheter for ipod, iphone
og annet utstyr.
En annen artig detalj er at bilen

har valgfri belysning inne i kupe-
en. Du kan velge mellom syv for-
skjellige farger, antakelig alt etter
hva slags humør du er i.

Ringer ambulansen
Bilen er også utstyrt med Volvos
nye «on call»-system som gir
fjernstyrt kontroll over bilen. Det
betyr at du fra hvor som helst i ver-
den kan sjekke om du husket å låse
bilen din når du satte den igjen på
flyplassen, og låse den om det
skulle være nødvendig.
Det skal også være mulig å spo-

re opp bilen dersom den blir stjå-
let. Bilen har automatisk kolli-
sjonsvarsling som betyr at dersom
kollisjonsputer eller beltestram-
mere aktiveres, vil det gå automa-
tisk beskjed til et hjelpesenter som
tar kontakt med nødetatene om
nødvendig.
Bilen nøyer seg ikke med airba-

ger på innsiden. Fotgjengerne er
nemlig også tatt hensyn til. Senso-
rer støtfangeren registrerer et
sammenstøt med en fotgjenger og
utløser bakre ende av panseret
sammen med en kollisjonspute
som dekker området under panse-Frekk. Volvo har med både V60 og V40 gått for en litt rundere og mer

sporty design. Og det funker.



■ Det er dobbelt så stor risiko for kvinner å få nakkesleng. En fraværende kvinnelig krasjtestdukke kan være en
grunn til de store kjønnsforskjellene.  Det er i et studium det svenske forsikringsselskapet Folksam har gjort sam-
men med Karolinska institutet den store kjønnsforskjellen kommer frem, skriver VG Nett. De hevder at de forskjel-
lige sikkerhetssystemene i biler som skal forebygge lidelsen ikke tilpasses disse kjønnsforskjellene i skaderisiko.
En av grunnene til forskjellene er ifølge studien at krasjtesting av nye biler og sjekking av nakkeslengbeskyttelsen
gjøres med dukker som anatomisk sett ligner på en gjennomsnittlig mann.

 ge Volvo

Frekk design. Med denne skal Volvo lokke til seg enda flere kunder.
ALLE FOTO: STIAN ANDRÉ LUND

Sporty. Interiøret er en Volvo verdig, i den nye V40 kan du blant annet
har valgfri belysning inne i kupeen, hvor du kan velge mellom syv far-
ger.

Nok plass. Baksetene er ikke de som gir mest plass, men to voksne
sitter komfortabelt.

Coop - litt ditt
Kjøpeutbytte på alt du handler.
Se alle fordelene på coop.no/medlem

 TRA
lave priser
på 5500 varer

-hver dag!

Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

10
APPELSINER
Pr kg

10
KIWI
Pr. stk. 500gr. 
kr. 20,00 pr. kg.

Coop Extra

49
MYDLANDSPØLSE
Mydland Pr kg. 
1,1kg

10
BROKKOLI
Pr. stk. 400gr.
kr. 25,00 pr. kg.Tekniske data:

■ Motorbetegnelse: D416
2T

■ Motorbeskrivelse: 

Firesylindret turbodi
esel

■ Drivkraft: Forhjulsdr
ift

■ Antall sylindere: 4

■ Sylindervolum: 1560 cc

■ Sylinderdiameter: 75 mm

■ Slaglengde: 88,3 mm

■ Maks effekt: 84 kW

■ Hestekrefter: 115 hp

■ Dreiemoment: 270 Nm

■ Drivstoff: Diesel

ret, en tredjedel av frontruten og
nedre del av frontrutesøylene.

Solid og komfortabel
Alt i alt sitter vi igjen med inntrykket
at denne bilen oppsummerer mye av
det Volvo er kjent for. Det er sikkert,
solid og komfortabelt.
Prisen er langt fra avskrekkende

og starter på 249.000 kroner. Prisen
vil nok ligge nærmere 300.000 når
nødvendig utstyr er på plass, men
prisen er mer enn konkurransedyktig
sammenlignet med rivalene.

stian.andre.lund@folkebladet.no
95794135
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Følg oss på facebook!    www.bohus.no

HØSTENS NYHETER 
ER PÅ FULL FART INN I BUTIKKENE!

FRIDAY hjørnesofa med Divan i stoff Magnus night m/wenge ben 324x140/210 cm 8.999,- (før 10.999,-)

FRIDAY U-SOFA

8.999,-
SPAR 2.000,-

LIVING MODULSOFA

÷15%

LIVING 400 oppsett L Duo i stoff Sandra lys brun, ben i eik 277x 204, H 90 cm.

INLINE MODULSERIE

÷25%

LIVING MODULSERIE

÷15%

  

    
        

  

   

      
     
     

 

  

   

BOHUS BO-UTSTYR
Finnsnes  Tlf: 77 85 29 80

Åpent: Man-Fre 9-17, Tors 9-19, Lør 10-15

RESTESALG
av             madrasser
 fra utstilling - opptil 

÷60%
(kan variere fra butikk

 til butikk)

Handikaptur på Senja
FINNSNES: Fri-
villigsentralen
arranger tur på
Senja for rullestol-
brukere og andre
som har vanskelig-
heter med å dra på
tur
■ Birger Caspersen

– Jeg har jobba som vikar
både i hjemmetjenesten og
på Omsorgsenteret og sett
at det er mange som sitter
alene og har et sterkt
behov for å komme ut og
treffe andre. Jeg tok derfor
kontakt med på Frivillig-
sentralen og Tommy
Myklebust tente tvert.
Sammen har vi laga et til-
bud til rullestolbrukere og
andre som har vanskelig-
heter med å dra på tur. Vi
har henvendt oss til Finns-
nes bo- og aktivitetssenter,
Røde Kors eldresenter,
Omsorgssenteret og hjem-
metjenesten og har i dag
27 påmeldte. Men vi har
plass til flere, så er det
noen som har lyst å være
med, så er det bare å ta
kontakt, sier initiativtake-
ren Mari Sofia Samuelsen.

Variert
Frivilligsentralen tar sikte
på å bruke to busser og
turen går først til Hamn,
hvor alle får servert mid-
dag. Etter middagen fort-
setter man til Skaland og

med på den turen er det en
guide fra Berg pensjonist-
forening, som vil fortelle
om lokalhistorie og andre
emner som måtte være av
interesse. På Skaland tar
man inn på Breidablikk
samfunnshus, hvor ung-
domslaget står for bevert-
ning. Det blir korsang og
Nanna Berntsen fra Von-
teateret vil ha et opplegg
om et prosjekt de holder på
med om Senjas historie.

Dugnad
– Vi regner med å dra på
formiddagen og er vel til-
bake på Finnsnes sent på
ettermiddagen. Med på
turen er 13 frivillige hjel-
pere, seks pårørende og to
fra helsetjenesten. De som
er med på turen må betale
for bussturen, men bussjå-
førene tar det på dugnad og
middagen i Hamn er spon-
sa, forteller ildsjelen på
Frivilligsentralen.

redaksjonen@folkebladet.no
77 85 20 20

Velkommen. Mari Sofia
Samuelsen og Tommy
Myklebust ønsker alle som
har vanskeligheter med å
dra på tur, hjertelig vel-
kommen til busstur på
Senja.

Tre nye kunstverk til Senja
■ Rune Ottarsen

Kunstner og kurator Svein Rønning
for kunstprosjektene langs turist-
veiene var nylig i Gryllefjord på befa-
ring og i samtale med Torsken kom-
mune. Målet er tre iøynefallende
kunstverk fordelt på de tre kommune-
ne langs turistveien på Senja.

Fascinert
Det ene kunstverket skal ligge i Gryl-
lefjord. Rønning ønsker et kunstverk
som viser den sosiale vitaliteten og
urbane kulturen han mener finnes i
fiskeværet. Han er fascinert over den

tette bebyggelsen og kulturen som sit-
ter i gatene og husveggene.

– Det er viktig at kunstverket skal
ha noe med Gryllefjord å gjøre, få den
karakteristiske tilknytningen og at det
blir en attraksjon. Det skal ha med
stedet å gjøre, skal være topp kvalitet,
må være realistisk og må være godt
nok. Vi er villige til å teste ut mange
forskjellige ting. Hvis vi bruker tid og
lar ideen vokse fram, vil det bli best
og ha varighet. Ting tar tid, og tids-
bruk er en forsikring om kvalitet, for-
teller Rønning.

Fin opplevelse
Svein Rønning er en erfaren kunstner

og har ledet store kunstprosjekter tid-
ligere, også for vegvesenet. Det er
ikke Rønning som skal skape kunst-
verket, men ta tak i ideene fra kunst-
nerne og finne det riktige uttrykket.
Derfor er det viktig å se på miljø, sær-
egenhet og arkitektur. Grunnet været
ble det ikke mye vandring i gatene,
men han kjenner bygda og miljøet fra
før og fikk en fin opplevelse med å se
Gryllefjord fra den nye moloen.

redaksjonen@folkebladet.no
77 85 20 20

GRYLLEFJORD: Det skal komme tre store kunstverk på Senja som skal bli lagt
merke til og bli turistattraksjoner langs turistveien.

Sosialt. Kunstner og kurator Svein Rønning trives i Gryllefjord. BEGGE FOTO: RUNE OTTARSEN
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EKSPERTEN PÅ NORSKE MERKEVARER!

HENT VÅRT NYE MAGASIN 

- I BUTIKKEN NÅ!

EASY T.D.
Arm A+2+hj+2+maximodul H+arm A. Stoff West antrasit. 265 x 365 x 181 cm 17.995,-
Mellomarmlene 445,- Nakkestøtte 795,-

ODESSA fra Kleppe
Sofabord. Glass. B 70 x L130 x H 45 cm 3.995,-

STRESSLESS ® KENSINGTON
Hvilestol. Hud Batick Black/brunbeis.
B 90 x D 77 x H103 cm 6.560,-
Pris etter kampanje 9.370,-
Krakk. B 55 x D 39 x H 38 cm 1.675,-
Pris etter kampanje 2.390,-
Prisen gjelder i 3 dager 20.- 22. september.
-30% på alle varianter.

FUN OPPSETT 1 fra Hovden
Seng med sklie/forheng. Flower. Hvitlasert furu.
Pris er uten bunn/madrass.
B103/220 x L208 x H114 cm/
Madrassmål 90x200 cm 2.995,-
Kommode 4 skuffer. Hvitlasert furu. 
B 83 x D 37 x H 72 cm. 1.595,-

RUBEN
2 seter sovesofa med endeavslutning 1350. Stoff Crystal Brown.
241 x 205 x H 85 cm 6.995,- Pris etter kampanje 7.995,-
Prisen gjelder 20.- 22. september.

3 DAGERS TILBUD

MODERNE

TREN
D

3 DAGERS TILBUD

HENT VÅRT NYE MAGASIN
- I BUTIKKEN NÅ!

Kjøp nå. Betal om 6 mnd. 
se betingelser s. 15.

3 DAGERS TILBUD 20. - 22. SEPTEMBER

     KAMPANJE 16-2012

EK S P E R T EN  PÅ N OR S K E M ER K EVA R E R10.995,-
DAVOS 3+2 SETER

6995,-

Ruben sovesofaSPAR 1.000,-

30%

Stressless®  fra Ekornes

På Kensingtonog Chelsea

På heleserien

20%

Stressless®  E300 fra Ekornes

 DAVOS   fra Hjellegjerde
  3+2 seter.   B247/184 x D 85 x H 82 cm

Stoff Nova White Brown 1/10, ben eik 90.     10.995,- 

Se side 7

Se side 6

Se side 9
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Kjøp nå og betal 
om 6 mnd.
Ingen renter eller gebyrer.
Eff. rente 31,8%, 15.000 o/12 mnd. Totalt 17.368,-
Tilbudet gjelder for perioden 1. august - 30. september
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Reinbeitedistrikt krever hytter fjernet
SETERMOEN: Hjert-
tind reinbeitedistrikt
krever at Saarivuoma
sameby fjerner hyttene
sine fra deres vinterbei-
teområde.

Hjerttind reinbeitedistrikt har
gjennom sin advokat, Geir Hau-
gen, skrevet brev til Reindrifts-
forvaltningen. Brevet er sendt i
forbindelse med behandlingen av

de ulovlig oppførte hyttene til
Saarivuoma sameby.
Hjerttind reinbeitedistrikt

mener de har retten til det aktuel-
le område på sin side, da de har
det benyttet som vinterbeite siden
1975 og dermed opparbeidet en
særrett til området etter mange
års bruk.

Bør rives
– Når forholdet er det at Hjerttind
har en særrett til området, inne-
bærer det at svenske reineiere i

Saarivuoma er avhengig av tilla-
telse fra Hjerttind reinbeitedis-
trikt til oppføring av ethvert
byggverk, skriver advokat Hau-
gen, og legger ytterliggere til at
reindriftsforvaltningen har prakti-
sert at næringshytter i reindriften
bare tillates oppført innenfor egen
distriktsgrense.
Hjerttind reinbeitedistrikt

mener derfor at søknadene om
hytter bør avslås og riving bør
gjennomføres.

Frykter for nærings-
grunnlaget

De norske reindriftssamene
frykter også for næringsgrunnla-
get dersom de mister retten til
vinterbeiteområdet sitt ved Alte-
vatn.
– Jeg vil understreke viktighe-

ten av at denne saken prioriteres
gjennom hele prosessen til riving
er gjennomført. Det kan være
grunn til å frykte at det kan bli
bygd et stort antall hytter i Alte-

vatn-området, når en vet at det er
200-300 medlemmer av Saarivu-
oma sameby. En storstilt hytte-
bygging vil innebære et stort inn-
grep i vinterbeiteområdet til
Hjerttind, som fra før er hardt
presset av fritidsbebyggelse og
ulovlig beiting, avslutter advokat
Haugen. Saarivuoma sameby
benytter i dag samme område til
sommerbeite.

merete.borgersen@folkebladet.no
911 13 694

Reindriftsforvaltningen
avgjør hyttesaker
SETERMOEN: Det
kan gå måneder før
Reindriftsforvaltningen
konkluderer i sakene
om de ulovlige sam-
ehyttene ved Altevatn.
■ Merete L. Borgersen

Bardu kommune, hytteeiere ved
Altevatn og Hjerttind reinbeite-
distrikt må fortsatt smøre seg med
tålmodighet. Det kan ta måneder
før saken om de ulovlige rein-

driftshyttene ved Altevatn blir
avgjort hos Reindriftsforvaltning-
en i Alta.
– Ja, det stemmer at jeg har fått

sakene, men jeg har så mange
andre saker at jeg har ikke hatt tid
til å se på dem, sier rådgiver i
Reindriftsforvaltningen, Per-
Johnny Sara, og legger til at par-
tene må belage seg på normal
saksbehandlingstid. Totalt har
han fått ni byggesaker på bordet
som nå skal opp til vurdering.

3 måneder
– Det går nok ikke så fort. Vanlig

saksbehandlingstid er tre måne-
der, opplyser Sara.
I mellomtiden ligger det frem-

deles et pålegg om riving av de
ulovlig oppførte hyttene ved Alte-
vatn i henhold til plan- og byg-
ningsloven. Rivingspålegget er
likevel satt i bero fra Fylkesman-
nen i Troms inntil Reindriftsfor-
valtningen kommer med sin kon-
klusjon i de ni sakene dette gjel-
der. Det er også ukjent hva rein-
driftsagronomen har skrevet i sin
innstilling til de omtalte sakene.
Folkebladet har bedt om inn-

syn i sakene som er oversendt
reindriftsforvaltningen i Alta. I
følge reindriftsagronom Anders J.
Bals skal man ha et møte i dag,
der både innsynsforespørsler og
hyttesakene generelt er tema for
møte i Reindriftsforvaltningen.

Vurderes fortsatt
Reindriftsforvaltningen har fore-
løpig ikke uttalt seg om henven-
delsen fra Bardu kommune ved-
rørende kjøreskader i terreng ved
Altevatn.
– Vår jurist har sett på saken,

og vurdert den. Jeg holder på med

den nå for å sende den videre
reindriftssjefen i Alta, opplyser
reindriftsagronom Anders J. Bals.
Det er grunn til å tro at det vil ta
en stund før Bardu kommune får
svar også i denne saken.

merete.borgersen@folkebladet.no
911 13 694

Ulovlig: Denne hytta er ulovlig oppført i henhold til plan- og bygningsloven, og skal etter vedtak i Bardu kommune ha vært fjernet. Nå avventer Bardu kommune, Fylkesmannen i
Troms og andre konklusjonen fra Reindriftsforvaltingen. Totalt er det ni saker som nå skal avgjøres av Reindrifsforvaltningen. FOTO: MERETE L. BORGERSEN
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Onsdags-

Journalist:
Reidar Ingebrigtsen
Epost:
reidar.ingebrigtsen@
folkebladet.no

Telefon:
957 96 360

I USA gikk
filmen
«Resident
Evil: Retri-
bution rett

til topps i løpet
av premierehel-
ga, der den
spilte inn 20,6
millioner dollar.
Den nye 3D-ver-
sjonen av «Opp-
drag Nemo» lig-
ger på andre-
plass. På listen
over mest sette
filmer ellers i
USA topper
fremdeles «The
Avengers»,
mens «The
Dark Knight
Rises» og «The
Hunger Games»
følger på plas-
sene etter.

19. september 
2012

■ Reidar Ingebrigtsen

– Jeg har jo fulgt det arbeidet
som Odd-Halvdan Jakobsen og
hans gode hjelpere over lang tid
har lagt ned med UKM på Finns-
nes. Fra før er det knyttet viktige
bånd og samarbeid med Russ-
land, og når man nå også knyt-
ter bånd til seg Sverige og Fin-
land har det stor betydning både

lokalt, regionalt og nasjonalt,
sier stortingsrepresentant Tove
Karoline Knutsen. Hun lover å
gjøre sitt for at regjerningen skal
fortsette å støtte den internasjo-
nale UKM-satsningen med base
på Finnsnes.

Imponert
Tove Karoline Knutsen trekker
fram tre momenter som hun

Knutsen: – Vik  
OSLO: Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen
(Ap) mener ungdomsfestivalarbeidet på Finnsnes går
rett inn i regjeringens nordområdesatsning.

■ Reidar Ingebrigtsen

– Det er viktig å merke seg at denne
nye festivalen ikke er noe konkurran-
se. Det vi fokuserer på er talentutvik-
ling, og den informasjon, kommunika-
sjon og inspirasjon som utvikler seg
mellom deltakerne når unge kulturutø-
vere på et høyt plan fra fire land
møtes i en festival som dette, under-
streker daglig leder i UKM Troms, Odd-
Halvdan Jakobsen. Han har fått klar-
signal fra kulturdepartementet om at
det går inn med økonomisk støtte til
den internasjonale ungdomstalentfes-
tivalen Arctic Art Impuls, som skal
arrangeres på Finnsnes i mars 2013.

Offentliggjøres
Prosjektet skal offentliggjøres i den
russiske byen Petrozavodsk kom-
mende helg.
– I den norske delegasjonen vil det

blant annet være representanter fra
kulturdepartementet og utenriksdepar-
tementet. Vi har også fått lov til å ta
med oss ett av de unge norske talen-
tene som skal delta på talentfestiva-
len. I vårt tilfelle er det Stine Jakob-
sen, som sammen med et russisk
trekkspilltalent skal gi en liten smake-
bit av hva festivalpublikummet kan
vente seg, forklarer Jakobsen.

Sverige og Finland
– Er denne nye festivalen et UKM-pro-
sjekt?
– Ja, den sorterer under UKM-syste-

met, men vil være en frittstående fes-
tival helt uten tilknytning til fylkes-
mønstringen som avvikles på Finns-
nes på vårparten neste år.
I tillegg til Russland har man nå

knyttet bånd med Sverige og Finnland.
– Det dreier seg om det vi enklest

kan kalle nordområdene i alle våre fire
land. Finland stiller med talenter fra to
fylker.  Det samme gjør Sverige, mens
Russland stiller med deltakere fra fem
fylker og Norge med tre.
– Hvor mange utøvere vil dette

utgjøre?
– Det er satt et tak på 25 talenter

fra hvert fylke. Det vil si at man kan
vente seg et antall på omlag 300 del-
takere på festivalen. Logistikk vil ikke
være noe problem, vi har tatt i mot
langt flere mennesker til fylkesmønst-
ringene, forsikrer Jakobsen.
– Hvor lenge vil denne festivalen

vare? 

– Den vil gå over fire dager, der det
også vil bli arrangert seminarer med
hovedfokus på talentutvikling som
både deltakerne og gruppeledere kan
delta på.
– Hva er prislappen på denne festi-

valen?
– Budsjettet er på 2, 6 millioner

kroner. Det er det jeg kan si i dag.

Mest økonomisk
– Er forestillingene under festivalen
åpne for alle? 
– Det vil de være, og vi vil bruke for-

skjellige konsertarenaer. Kulturhuset
vil selvsagt være en av dem, og det
samme er i stor grad også tilefelle
med Otto�s, som UKM har etablert et
godt samarbeid med. Men vi vil i til-
legg trolig også benytte andre lokalite-
ter, uten at vi har konkludert hvilke
disse vil være.
Det var i utgangspunktet ikke noen

selvfølge at talentfestivalen skulle leg-
ges til Finnsnes.
– Vi vurderte flere alternativer, blant

annet Bodø, Tromsø, Hammerfest og
Kirkenes. Men Finnsnes viste seg å
være det billigste stedet å arrangere
den på, i tillegg til at vi gjennom 15 år
har opparbeidet en kompetanse og en
arrangørstab som er i stand til å
håndtere en såpass stor festival.

Årlig festival
– Vil dette bli en årlig festival? 
– Ja, intensjon er at den skal arran-

geres i Russland i 2014, mens Finns-
nes igjen står som arrangør i 2015.
Våre to land vil altså veksle mellom å
være arrangør annethvert år.
– Dette er noe du har drømt om å

få til en stund? 
– Ja, jeg har jobbet med dette pro-

sjektet over flere år. Grunnen til at det
ikke har latt seg realisere før nå er at
det tar tid å bygge ut det kontaktnet-
tet som er nødvendig. Dette kontakt-
nettet retter seg både mot myndighe-
tene i våre respektive land og organi-
sasjoner. Det har også å gjøre med
om våre to nye samarbeidsland, i det-
te tilfellet Sverige og Finland, hadde
grunn til å se på oss som en seriøs
aktør. Sist, men ikke minst, må vår
sponsor Sparebanken Nord-Norge,
også tillegges mye av æren for at det-
te til slutt er blitt en realitet.

reidar.ingebrigtsen@folkebladet.no
957 96 360

Internasjonal
talentfestival 
på Finnsnes

Internasjonal
talentfestival 
på Finnsnes

Internasjonal
talentfestival 
på Finnsnes
FINNSNES: Fire land vil være representert
når talentfestivalen Arctic Art Impuls arrange-
res på Finnsnes i uke ni neste år.

Ny festival. Daglig leder i UKM Troms og prosjektleder i Arctic Young Art                                        
Finnsnes i mars neste år.   



mener gjør denne satsningen
så viktig.
– Det går for det første rett

inn i den nasjonale nordområde-
satsningen. Det er kulturbasert.
Og sist, men ikke minst, det
representerer en satsning på
ungdom og ungdomsutvikling
som er svært betydningsfull.
Ungdommen er det viktigste vi
har, de er framtiden vår, under-
streker Knutsen.
Knutsen sitter nå i helse- og

omsorgskomiteen på Stortinget.
– Jeg sitter ikke lenger i

familie- og kulturkomiteen, men
som den kulturinteresserte per-
sonen jeg fortsatt er og vil
være er dette arbeidet noe
som ligger mitt hjerte nært. Jeg
er ikke alene om å være opp-
tatt av ungdomskultursatsning-
en, da tidligere kulturminister
Trond Giske fikk vite om UKM-
arbeidet på Finnsnes ble han
veldig imponert, og sa at dette
var noe regjeringen måtte støt-
te.

reidar.ingebrigtsen@folkebladet.no
957 96 360

KA SKJER?
Bli med i oversikten over kulturdager i Midt-Troms. 
Hver dag!

september

oktober

40%
rabatt til lag, foreninger,
kulturorganisasjoner. 
Gjelder ikke bedrifter. 

Dyrøyseminaret 2012
Hvor:  Nordavindshagen, 

Brøstadbotn
Når: 18.-19. september

Fårikålfestivalen
Hvor:  Nordavindshagen, 

Brøstadbotn
Når: 27.-30. september

Registrer ditt arrangement på:
www.folkebladet.no 
eller ring Stine, 77 85 20 33
e-post: sv@folkebladet.no

Høstmarked
Hvor: Grasmyr Grendehus
Når: 6. oktober

Kunst & Håndverksmessa
Hvor: Sørreisa
Når: 27.-28. oktober

Verdensdagen For 
Psykisk Helse
Sted: Kulturhuset Finnsnes
Tid: 10 oktober

november
Fest for psykisk 
utviklingshemmede
Sted: Høllanes, Aspelund
Tid: 3. november 

Eventyrlig helg
Hvor: Stonglandet, Sør Senja
Når: 16.-18. november

Høstmesse
Hvor: Høllanes Aspelund
Når: 20. oktober

Rocktober
Hvor: Finnsnes
Når: 19.-20. oktober

Forskningsdagene 2012
Hvor:  Troms
Når:    19.-30. september

Bakemesse
Hvor: Rønningen kulturhus
Når: 24. november

Finnsnes ILs minimarked
Hvor:  FIL-hallen
Når:    22. september

Søskenbarnmesse
Hvor: Leiknes
Når: 3. november

Folketoner og 
kortonedanning
Kurs med Anne Kleivset
Hvor: Finnsnes kirke
Når: 26.-28. oktober

Husflid- og 
håndverksmesse
Hvor: Salangen kulturhus
Når: 24. november

FINNSNES: Lenvik-ordfører Geir-
Inge Sivertsen er kjent med at
kulturdepartementet har gitt klar-
signal for den internasjonale ung-
domstalentfestivalen på Finns-
nes.
– Det er kjempebra og kjempe-

spennende, og er jo en viderefø-
ring av det arbeidet Odd-Halvdan
Jakobsen og hans stab har gjort
for å utvikle UKM på Finnsnes i
en årrekke. Det er veldig godt job-
bet, og all honnør til Jakobsen for

dette. Spesielt gledelig for oss er
jo at dette internasjonale ung-
domsfestivalarbeidet har forank-
ring i Midt-Troms, noe som ytterli-
ge er med på å sette Finnsnes på
kartet som ungdomskulturby. Jeg
ønsker dem lykke til med festiva-
len og det videre arbeidet, sier
Geir-Inge Sivertsen.

reidar.ingebrigtsen@folkebladet.no
957 96 360

– All honnør
for arbeidet

Godt jobbet. Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen gir honnør og ros til
Odd-Halvdan Jakobsen for arbeidet med å utvikle UKM på Finnsnes.

FOTO: STIAN ANDRÉ LUND

Knutsen: – Viktig satsning

Støtter. Stortingsrepresentant
Tove Karoline Knutsen (Ap)
lover å gjøre sitt for at regjering-
en skal fortsette å støtte den
internasjonale UKM-satsningen
med base på Finnsnes.

FOTO: STORTINGET

Ny festival. Daglig leder i UKM Troms og prosjektleder i Arctic Young Art                              Connection, Odd-Halvdan Jakobsen, kan invitere til en stor internasjonal ungdomstalentkonkurranse på
Finnsnes i mars neste år. FOTO: REIDAR INGEBRIGTSEN
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Sportsleder:
Jøran Kristensen

Epost:
sporten@
folkebladet.no

Telefon:
901 20 499

Telefon:
77 85 20 60

Journalist:
Eirik Dahl

Telefon:
924 38 019

Journalist:
Marco Bjørklund

Telefon:
994 62 265

■ To mål fra
Erik Gillebo
sørga for at
Senjas andre-
lag fortsatt
holder stø
kurs mot 3.
divisjon. Man-
dag kveld tok
de i mot
Tromsdalen 2
i Islandsbotn.
Det skulle bli
en jevnspilt
affære, men
målselvdølens
to mål var til-
strekkelig til å
sikre en
knapp 2-1-sei-
er. I en annen
4. divisjons-
kamp tapte
Salangens
rekruttlag 5-0
for Stakkevol-
lan. Senja
leder serien
med tre kam-
per igjen å
spille, mens
Salangen
befinner seg
helt nederst.

Utelukker 
ikke pause
FINNSNES: Assistenttrener Thomas
Hagerupsen kjenner på kroppen at fot-
ballsesongen er lang og slitsom. Derfor
utelukker han ikke at han tar en pause
fra fotballen.

– Det nærmer seg oktober og vi har en
lang fotballsesong. Jeg kjenner meg litt
sliten, så ærlig må jeg være, sier Hage-
rupsen til Folkebladet.

– Jeg har vært trener i sju år nå, fire i

Senja og tre i Finnsnes, og det føler man
på kroppen. Da tenker man jo at det kan
være dags for en pause et års tid. Men
jeg har en lidenskap for fotball og den
trigger meg uansett om det går bra eller
dårlig. Derfor vil jeg ikke utelukke noe
som helst på nåværende tidspunkt.

sporten@folkebladet.no

Alta-nei fra Bak   
ISLANDSBOTN/TROMSØ:
Hovedtrenerne i FK Senja og
Finnsnes har begge blitt kontakta
av 1. divisjonsklubben Alta IF, som
kommer til å stå trenerløs når Rune
Berger gir seg etter sesongslutt.

Både Jan Tore Bakli og Bjørn
Johansen bekrefter overfor Nordlys
at de har snakka med finnmarks-
klubben. Ingen av dem er derimot
aktuelle for å overta trenerjobben.

– Jeg har gitt beskjed om at de
bør lete etter andre kandidater. Alta
er en fin og spennende klubb, men
det er ikke den helt store timingen

for min del. Jeg har tre unger på ti,
syv og én på åtte måneder. Jeg blir
her nå, forsikrer Bakli.

FIL-trener Johansen stoppes
også av familieårsaker. Samboer
Elise Karlsen er i sluttfasen av sin
doktorgradsavhandling.

– Det er vanskelig å kombinere
nå. Da måtte det blitt en pendler-
løsning. Jeg blir ikke å flytte til
Alta, slik situasjonen er nå, sier
«Bummen».

Alta IF jakter på aktuelle kandi-
dater etter at førstevalget – Kvik
Halden-trener Ørjan Christiansen –
takka nei denne uka.

Usikker FIL-fr
FINNSNES/TROMSØ:
FIL er klare på at både
Bjørn «Bummen» Johan-
sen og Thomas Hagerup-
sen er ønsket med videre i
klubben. Men selv er de
usikre.
■ Knut Løkse Nilssen

Trenerne hadde søndag et møte sam-
men med sportslig utvalg i FIL der
fremtiden ble diskutert.

– Vi hadde et møte der vi snakket
litt rundt det. Vi ble enige om at vi
skal finne ut av det ganske raskt, sier
«Bummen».

Kontraktene til begge trenerne går
ut etter denne sesongen, og det er der-
med usikkert om de blir med neste
sesong. Men FIL er klar på hva de
ønsker.

– Vi er tilfredse med jobben de har
gjort og ønsker de med videre, sier
Arne Pedersen, leder i FILs sportslige
utvalg, til Folkebladet.

Hovedtrener Bjørn «Bummen»
Johansen er også klar på hva han
ønsker.

– Jeg har mine tanker rundt det og
vet hva jeg selv ønsker. Men hva det
er vil jeg ikke uttale meg om nå.

Før sesongslutt
– Dere har jo hentet mange nye spil-
lere til Finnsnes, da ønsker du vel å
fortsette det arbeidet som er startet?

– Det er klart man vil det. Vi har
fått til mye på kort tid og det tar tid å
få ting på plass, både rundt spillere og
støtteapparat. Nettopp derfor snakker
vi videre for å få til den beste løsning-
en, sier «Bummen».

Arne Pedersen har et mål om at de
får en avklaring rundt trenerspørsmå-
let før sesongslutt.

– Vi vil komme tilbake til dette
spørsmålet når ting er avklart, men vi
satser på at vi har en løsning på det
før sesongslutt.

– For både klubben og spillerne sin
del er det beste at vi har en løsning på
plass innen kort tid, mener «Bum-
men».

Positive samtaler
Assistenttrener Thomas Hagerupsen
er sammen med FIL og «Bummen»
positivt innstilt på få til en løsning
snart.

– Det har vært positive samtaler,
for begge parter. Men det er mange
faktorer som avgjør, blant annet om vi
holder oss i 2. divisjon eller ikke, for-
teller Hagerupsen.

– Ønsker du hovedtreneransvaret
dersom «Bummen» ikke fortsetter?

– Vi har hatt et kjempesamarbeid

og om jeg er assistenttrener eller
hovedtrener spiller ingen rolle for
meg. Det som er avgjørende for meg

er at jeg føler jeg har noe å gi tilbake
til klubben, understreker Hagerupsen.

sporten@folkebladet.no
416 43 662



  kli og «Bummen»

Ikke til Alta.
Jan Tore Bakli blir
ikke Alta-trener. Det
gjør heller ikke Bjørn
«Bummen» 
Johansen.

FOTO: JØRAN 
KRISTENSEN

Matchvinner
mot Sverige

OCKELBO: Sandra
Simonsen (15) sikret
norsk seier i sin debut
for J15-landslaget.
■ Knut Løkse Nilssen

Bardufoss-jenta spilte hele kam-
pen og fikk æren av å avgjøre tre-
ningskampen mot Sverige like før
slutt, med sitt første landslags-
mål.
– Det er utrolig deilig. Jeg er

kjempefornøyd nå, sier en glad
Simonsen til Folkebladet etter
kampen.
Det stod 3-3 etter en jevn før-

steomgang. Simonsen startet som
kant i 4-3-3, men ble etter hvert
flyttet inn som spiss. Like etter
kom scoringen.
– Backen kom seg oppover lin-

ja, slo inn til meg og jeg får hea-
det ballen i mål. Det var utrolig

deilig å se den gå inn, forteller
Simonsen

Sjokk
15-åringen sier at hun fikk et aldri
så lite sjokk i sin landslagsdebut.
– Det var mye tyngre enn van-

lig. Jeg fikk et lite sjokk i begyn-
nelsen og hadde litt vansker med
å henge med både offensivt og
defensivt. Men utover i kampen
gikk det mye bedre og jeg ble mer
trygg på meg selv.
Hun var spesielt fornøyd med

andreomgangen hun leverte. Det
var også landslagstrener Jan Roar
Saltvik.
– Etter pause leverer vi en

prikkfri omgang. Sverige kom-
mer omtrent ikke til en eneste
målsjanse. Vi lager fire-fem i til-
legg til målet, som kommer etter
et typisk 4-3-3-angrep. Dette var
lagets beste omgang, sier Saltvik
til fotball.no.

Ny Sverige-kamp
Allerede i morgen spiller J15-
landslaget ny kamp mot gårsda-
gens motstander Sverige.
– Jeg vet ikke om jeg får starte

den kampen. Jeg føler meg utro-
lig sliten nå, så jeg blir nok ikke å
få spille hele kampen.
– Nå skal vi ha fokus på resti-

tusjon, og at spillerne får i seg
riktig næring. Så får vi håpe at
Sverige ikke er for revansjesugne,
sier landslagstrener Saltvik.

sporten@folkebladet.no
416 43 662

Privatlandskamp J15, tirsdag
Sverige - Norge 3-4 (3-3)
Ockelbo, 150 tilskuere
Mål: 1-0 Lisa Renlund, (7), 1-
1 Cecilie Høegh Dekkerhus
(20), 1-2 Marie Dølvik Markus-
sen (22), 2-2 Michelle De
Jongh (35), 2-3 Dølvik Mar-
kussen (37), 3-3 Julia Zigioti
Olme (40), 3-4 Sandra Simon-
sen (77)
Gule kort: Lisa Johansson,
Sverige (46)
Norges lag (4-3-3): Ida Nor-
strøm - Ylva Magnusson
Svendsen, Ida Nordlund Røn-
ning, Mariken Kleppe, Marit
Bratberg Lund - Cecilie Høegh
Dekkerhus, Ida Marie Fikseth
Fossem (Nora Eide Lie fra 41.
min), Marie Dølvik Markussen
- Sandra Rebecca Nicolaisen
Simonsen, Vilde Anett Fjell-
dal, Eline Glamsland (Meryll
Abrahamsen fra 41. min).
Dommer: Josefin Aronson
(Sverige)

Usikker FIL-fremtid

Matchvinner. Sandra Simonsen sørget for norsk seier i landslagsde-
buten. Til høyre trener Jan Roar Saltvik. FOTO: IVAR HJELVIK

Forlater de FIL? Det er usikkert om Thomas Hagerupsen og Bjørn «Bum-
men» Johansen fortsetter i FIL. FOTO: JØRAN KRISTENSEN

Tapte «seriefinalen»
NORDREISA: Men
FILs juniorgutter har
fortsatt muligheten til å
bli kretsmestere.
■ Knut Løkse Nilssen 
og Jøran Kristensen (foto)

I en jevnspilt kamp brente laget
sjanse på sjanse i tirsdagens seri-
efinale borte mot Skjervøy/Nord-
reisa. Men hjemmelaget scoret på
sine sjanser og det utgjorde for-
skjellen på seriens desidert beste
juniorlag.
– Det var veldig kjipt, men på

mange måter var det fortjent. Vi
var dårligere enn de i de fleste
fasene av spillet, forteller kaptein
Joakim Sørstrøm til Folkebladet.
Nå blir det derfor enda vanske-

ligere å ta hjem tittelen for de
regjerende kretsmesterne, som
ligger fire poeng bak
Skjervøy/Nordreisa med en kamp
mindre spilt.
– Vi har fortsatt muligheter,

men det blir vanskelig. De er nødt
til å avgi poeng, mens vi må
vinne de siste kampene våre. Men
vi lever i troen, sier Sørstrøm
optimistisk, som til tross for tapet
vil rose spillerne sine.
– Jeg må berømme de for inn-

satsen. Selv om vi har marginene
mot oss, så vi jobber vi hardt
gjennom hele kampen.

sporten@folkebladet.no
416 43 662

Junior menn, tirsdag
Skjervøy/Nordreisa – Finns-
nes 3-0
Ymber Arena, cirka 50 til-
skuere
Gule kort: Ingen
Dommer: Kai Roger Olsen,
Nerskogen IL

Tapte. FILs juniorer tapte toppkampen borte mot Skjervøy/Nordreisa.
Her før avreise til Nordreisa. 



18 ANNONSER
onsdag 19. september 2012

DØDSFALL

KUNNGJØRING
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Andslimoen, 9326 Bardufoss 

Tlf. 77 83 06 66, faks 77 83 06 69

VÅRE
ÅPNINGS-
TIDER ER:
MANDAG - FREDAG
KL. 09.00 - 16.00
LØRDAG: 10-14

I samarbeid med Lenvik kommune

������������
Gratis juridisk rådgivning 
i Lenvik folkebibliotek, 
Kulturhuset Finnsnes i morgen, 
torsdag kl. 17-20.
Timer tildeles ved personlig
oppmøte mellom kl. 16 og 17.
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77 85 20 30
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77 85 20 20

  ! $�"#�$�#�"#���!�&�
�  ! $�$����
Alm.plass ......................798,-

Stilling ledig....................951,-

Prod.tillegg, pr. modul .... 85,-

���$%$�����"#�$�#�"#���!�&��
Pr. modul ........................934,-

1. side ..........................2392,-

Side 3, 4, 5 ..................1277,-

Sportssider ....................934,-

Siste side ....................1277,-

Prod.tillegg, pr. modul ....100,-

1/1 side – ann.side/tekstside 

farge ..........................20.300,-

1/1 side – side 5

farge ..........................27.765,-

Annonsefrist 3 dager 

før innrykk kl. 16.00

Ferdigannonser 2 dager 

før innrykk kl. 16.00

Alle priser er eks. mva.

� %�# �%%�  ! $�#�
Heidi Dahl Gundersen

Tlf. 415 13 811

hdg@folkebladet.no

��$%���� ���'�
�&  ��+#� ��#
Tlf. 77 85 20 00

annonse@folkebladet.no

��$%���� ���'�
#&�#����  ! $�#
Tlf. 77 85 20 00

jungeltelegrafen@

folkebladet.no

Bestill via WebBase, 

Betal med kort/ingen 

fakturagebyr:

www.folkebladet.no/

jungeltelegrafen

�!  ��� %��'�$�"*�"�"�#�
Pr. år .......................... 2.390,-

Halvår ........................ 1.240,-

4 mnd ............................ 890,-

Kvartal .......................... 680,-

�!  ��� %�����%����'�$�
Pr. år .......................... 1.910,-

Halvår............................ 990,-

4 mnd ............................ 700,-

Kvartal .......................... 540,-

�!  ��� %�����%����'�$
'���+"���%�������%���"�"�#�
Pr. år.............................. 600,-
Halvår............................ 310,-
4 mnd ............................ 220,-
Kvartal .......................... 170,-

��$%���� ���'���!  ��� %
Tlf. 77 85 20 00

abonnement@folkebladet.no

)" � �$%���#��& ���!%%���
��#����#����$�! 
Man-fre 08.00 – 16.00

Lørdag stengt

�(��%$%�"$��%%�#
*" � �$%���������77 85 20 20

������'����! %!#
Bardufoss ............77 83 44 55

Sjøvegan ............77 17 18 25

 �#����"!$%��#�$$�#�
redaksjonen@folkebladet.no

sporten@folkebladet.no

ordetfritt@folkebladet.no

annonse@folkebladet.no

webmaster@folkebladet.no

BÅTVISNING
NB Marine AS inviterer til

Vi viser; NB 32 og NB 34 Ht.
Velkommen om bord til en hyggelig båtprat.

NB Marine AS, 5315 Herdla • www.nbmarine.no
Mob.tlf. om bord; 468 44 854 - 982 36 470

Harstad 23. september. kl. 1200-1600
Finnsnes 22. september. kl. 1200-1700
Myre Esso Bunkring.st. 21. september. kl. 1300-1800
Narvik 19. september. kl. 1200-1800
Svolvær 20. september. kl. 1300-1800

Berg
Kommunalt 
stipend for elever i 
videregående skole

Berg kommune tildeler også i år et utdanningsstipend for
elever i videregårnde skole.
Vilkår for å søke er følgende:
1. Elever inntil 20 år fra Berg kommune i videregående 

skole i alle studieretninger kan søke personlig stipend fra 
kommunens nærings- og utviklingsfond. Det ytes maks 
utbetaling for to skoleår pr. elev.

2. Total ramme for hvert semester er kr. 25.000,-.
Alle elever vil få samme beløp, maks kr. 5.000,- pr. elev 
pr. år.

3. Stipendet deles ut to ganer pr. år, etterskuddsvis pr. 
semester og med halvparten hver gang.

4. Søknad sendes Berg kommune v/rådmannen. Søknadene 
behandles administrativt.

5. Søker må skaffe tilveie dokumentasjon fra skolen som 
bekrefter elevstatus og linje.

6. Forutsetning for å få utbetalt stipend er
a. at det søkes stipend ved oppstart av skoleåret
b. at søker følger alle fag som fulltidselev
c. at søker legger fram dokumentasjon fra skolen som

bekrefter godkjent semester,
Søknadsfrist: 15. oktober 2012
Søknaden gjelder for hele året og sendes til 
Berg kommune, 9385 Skaland eller på e-post til:
postmottak@berg.kommune.no

Administrasjonen, telefon 77 85 90 00, faks 77 85 90 01
e-post: post@berg.kommune.no • www.berg.kommune.no

fra
nt

z.n
o

Takk for all varm omtanke i forbindelse med
Kjell Erling Hansens sykdom og bortgang. 
Takker også for blomster, samt gave til 
Målselv Hjemmesykepleie. 
Det kom inn kr. 4.125,-
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HØGHÅGEN BOLIGFELT I VANGSVIK
KUN 5 FERDIG BYGGEKLARE BOLIGTOMTER IGJEN
Tranøy kommune har fem tomter igjen i felt 1 i Høghågen. Tomtene er ferdig 
opparbeidet med vei, vann og kloakk.  Beliggenhet mot sørvest og meget 
sentralt med gangavstand til skole, kirke, barnehage, samfunnshus og butikk. 
Vangsvik er kommunesenter i Tranøy. 20 km til regionsenteret Finnsnes. 
Gode lys- og solforhold med spektakulær utsikt over Solberg%orden.  
Populært boligområde med flo' natur, og mulighet for fiske, 
jakt og bærplukking. Pris: E' mål tomt kr 100 000,-. 
Kjøper må igangse'e bygging innen 2 år e'er at skjøtet er utstedt.

Kontakt: Alf Rørbakk tlf.  77 87 40 11/ 954 58 124, 
Audun Sivertsen tlf. 77 87 40 22/ 957 96 062

TRANØYKOMMUNE

FØRJAKTSMØTE
Grendehuset i Brygghaug
21. september 1900-2100

Grunneiere og jegere
velkommen!
Bevertning 

Arr: Tranøy ettersøksring/
Tranøy kommune 

STRØMSTANS

SALANGEN
Området fra Haugan til Rubbås blir utkoblet
torsdag 20.09.12 fra kl.08:30 til kl.11:30 pga
arbeid på høyspentlinjen.
Området Katrinehaug og Rubbås blir utkoblet
fra kl.08:30 til 15:30 pga arbeid på
transformator.

MÅLSELV
Området nord for Rubben på Målsnes blir
utkoblet torsdag 20.09.12 fra kl.08:30 til ca.
kl.10:00 og i en kort periode fra kl.15:00 til
15:30 pga omkobling i høyspentnettet.
Området Eide blir utkoblet fra kl.08:30 til
ca.15:30 pga arbeid på transformator.

Henvendelser ang. utkoblingen
rettes til: Troms Kraft Nett AS
tlf: 04925

Du kan få gratis varsling om planlagt
strømstans via e-post eller sms
www.tromskraft.no for mer info.

Min kjære kone, 
snille mamma,

svigermor, bestemor og
oldemor

���������
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født 16. oktober 1918,
sovnet fredfullt inn 
på Berg sykehjem 

17. september 2012.
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Kjell
ektemann
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barn svigerbarn

����������� �����

�� �������
����� �������
�����
���� �����
	��� ������
!���
barnebarn m/partnere

Andre, Andreas,
Ruben, Theo, Malin,

Stella
oldebarn

Begraves fra Berg kirke
torsdag 20.09.12 

kl. 14.00. 

Vi takker Berg sykehjem
for god omsorg og pleie. 

Alle som vil følge
mamma til graven 

er hjertelig velkommen
og til minnestund 

på Fossheim. 

HUSK!
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ARBEID UTFØRES

båt

BIL, BÅT, MOTOR

bil til salgseiendom til leie

eiendom til salgs

EIENDOM

litt av hvert

mat

STILLING LEDIG

TORGET

traktor og redskap

• Høytrykkspyling/Slamsuging
• Rørinspeksjon
• Trykkprøving/kloring
• Septik-/slamtømming
• Utleie, avfallscontainere,
krokløft

• Tining/Steamkjele

Hvis dine rør går tett
- fikser vi det lett!

9360 Bardu • tlf. 77 18 31 16 (24t)
www.joars.no

Sentralbord: 77 85 20 00
Åpningstid: man-fre kl 08-16

Tipstelefon: 77 85 20 20
Annonsebestilling: 77 85 20 00
Besøksadresse: Ringveien 25, Finnsnes

Internett: http://www.folkebladet.no/

Bursdag: http://www.folkebladet.no/folk/

Interntelefoner:

MARKEDSAVDELINGEN
Trude Mørkved, markedssjef

........................................77 85 20 91
• mobil ..................................917 04 916

trude.morkved@folkebladet.no

Kirsti Pettersen, salgsleder
........................................77 85 20 35
• mobil..............................980 97 337

Julie Bogstrand, markedskonsulent
........................................77 85 20 34

  • mobil..............................986 47 538

Heidi Dahl Gundersen, mark.kons.
........................................77 85 20 31
• mobil ..............................415 13 811

Stine Valjord, markedskonsulent
........................................77 85 20 33
• mobil..............................970 97 063

ADMINISTRASJON
Olaf Øwre, økonomisjef

.......................................77 85 20 11
• privat ...........................77 84 13 82
• mobil.............................958 40 108

olaf.owre@folkebladet.no

ABONNEMENT/LØSSALG
Kundesenter .....................77 85 20 00

abonnement@folkebladetno

Heidi Moen Jakobsen, opplagsleder
• ....................................77 85 20 12
• mobil ............................908 74 099

TELEFAKSER:
Redaksjon/annonse ................77 85 20 30
Bardufosskontoret...................77 83 44 56
Sjøvegankontoret....................77 17 14 80

POSTADRESSER:
Postboks 308, 9305 Finnsnes

Postboks 1064, 9326 Bardufoss
Postboks 80, 9355 Sjøvegan

Postboks 222, 9365 Bardu

E-POSTADRESSER:
redaksjonen@folkebladet.no

asap@folkebladet.no
sporten@folkebladet.no
ordetfritt@folkebladet.no

tips@folkebladet.no
annonse@folkebladet.no

abonnement@folkebladet.no
nett@folkebladet.no

ansatte: fornavn.etternavn@folkebladet.no
(å=a, ø=o, æ=e)

REDAKSJONEN
Steinulf Henriksen, 
sjefredaktør/disponent

........................................77 85 20 51
• privat ............................77 84 16 05
• mobil..............................977 75 881

steinulf.henriksen@folkebladet.no

Kjell Arne Sørlie, politisk redaktør
........................................77 85 20 52
• privat ............................77 84 06 64
• mobil..............................480 30 513

kjell.arne.sorlie@folkebladet.no

Stian Jakobsen, nyhetsleder
• mobil ..............................911 71 819

stian.jakobsen@folkebladet.no

Vidar Bjørkli, kveldsvaktsjef
• mobil..............................481 58 820

vidar.bjorkli@folkebladet.no

Raymond Larsen, kveldsvaktsjef
• mobil..............................928 96 799

raymond.larsen@folkebladet.no

Reidar Ingebrigtsen, kulturjournalist
• mobil..............................957 96 360

Morten Dokka, journalist Sjøvegan
• mobil..............................950 47 895

Maria Holm Simonsen, journalist
• mobil..............................951 31 404

Merete L. Borgersen, journalist Bardu
• mobil ..............................911 13 694

Stian Blindheim, journalist
• mobil..............................916 66 916

Eirik Dahl, journalist sport/kultur
• mobil..............................924 38 019

Jan-Erik Bergstad, journ. Bardufoss
........................................77 83 44 55
• mobil..............................928 40 533

Jøran Kristensen, journalist sport
• mobil..............................901 20 499

sporten@folkebladet.no

FOLKEBLADET ASAP
Kariann Bjørnerøy, daglig leder

• mobil..............................906 56 979

Ellinor Sarnes, sidedesigner
• mobil..............................913 72 093

May-Britt Kjosnes, sidedesigner
• mobil..............................916 15 669

Gunnar Pedersen, sidedesigner
• mobil..............................907 48 106

Stine Jacobsen, sidedesigner
• mobil..............................977 77 914

Nils Pedersen, sidedesigner
• mobil..............................913 23 937

FOLKEBLADET.NO
Trond Sandnes, digitalredaktør

• mobil..............................909 64 065
trond.sandnes@folkebladet.no
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knut.aune@folkebladet.no

Stian André Lund, journalist
• mobil..............................957 94 135

stian.andre.lund@folkebladet.no

BJØRKEVED ts
Tørr og fin ved i 60 l sekk 
Utkjøring 919 14 480 Sørreisa
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70.500km.
Lavt forbruk og meget
gode kjøreegensk.
Selges kr 160.000
Tlf: 90869255
aarei@online.no

Vil du bli en del av den mest fremtidsrettede
tekniske bedriften i Norden?

YIT på Finnsnes
søker elektrikere/
energimontører
Ved spørsmål, kontakt
Arild Knutsen tlf: 930 52 243.

For mer informasjon og for å søke på
stillingene, se www.yit.no

Hytte
nær sjøen -Senja-
til leie.
Tlf 92 81 96 19

Høstens nyslaktede kjøtt!
Kjøtthallen på Bjørnefjell, Riksgrensen
Åpent lørdag 22. september kl 10-17 og søndag 23. september  kl 10-16

W. Eliassons Partiaffär AS
Karesuando, Sverige – Tlf. 0046 702486514 – www.renvilt.com

Vi har ferskt rein- og elgkjøtt og mange andre kjøttvarer, samt 
BLÅBÆR, TYTTEBÆR OG MULTEBÆR TIL GUNSTIGE PRISER!

Ryper  . . . . . . . . . . . . . .85,00/kg
Reinkoteletter............93,85/kg
Bacon..........................49,40/kg
Oksesmåstek benfri ..63,93/kg
Svineindrefilet ...........59,66/kg

Lammelår ...................49,40/kg
Lammesider ...............39,83/kg
Malt oksekjøtt ...........49,40/kg
Reinfilet....................187,86/kg
Viltskav ......................59,66/kg 
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Meget pen bil, 4D TEMS
7 seter, km 192 000.
Kr. 280.000,-
Nye sommerdekk.
Tlf. 997 90 686
lodel@lodel.no

Land Cruiser 2000 mod
vurderes solgt.
Km. stand 155.000,
Pris ant. kr 230.000,-
Tlf. 96 20 99 50

Midt-Troms Eiendom as
TTllff 7777 8877 0000 1155 -- mmttee@@aaddvvkkoonnttoorr..nnoo
SSee bbiillddeerr//pprroossppeekktt ppåå wwwwww..aaddvvkkoonnttoorr..nnoo

Enebolig sentralt i Sørreisa

Byggeår:                              1957
BTA:                                 163 m2

P-ROM:                           114 m2

Tomt:                               648 m2

Prisantydning:          1.150.000,-

Attraktiv beliggenhet i Kapellveien 4 rett utenfor 
sentrum. Etablert og rolig boligfelt med nærhet til *ne
turområder. 
Boligen er fra 1957 og tilbygg fra 1970. 
Fortløpende vedlikeholdt og oppusset. 
Inneholder bl.a. stue, kjøkken, 4 soverom, bad, vaskerom.
God bodplass både innvendig og uteboder. 
Trivelig opparbeidet hage.  

Visning: Onsdag 19/9 kl. 17.00-18.00

Midt-Troms Eiendom as
TTllff 7777 8877 0000 1155 -- mmttee@@aaddvvkkoonnttoorr..nnoo
SSee bbiillddeerr//pprroossppeekktt ppåå wwwwww..aaddvvkkoonnttoorr..nnoo

Stor enebolig med flott utsikt i Vangsvik

Byggeår:                              1987
BTA:                                 202 m2

P-ROM:                           150 m2

Tomt:                            1.193 m2

Prisantydning:          1.750.000,-

Stor og velholdt enebolig med frittstående garasje. 
Boligen ligger rett ved skolen i Vangsvik og har meget 'n
utsikt utover (orden. Romslig tomt opparbeidet med
plen og busker. Huset er i bra stand og fremstår som
innbydende med åpne og 'ne løsninger. Hovedetasjen 
inneholder stue m/ åpen kjøkkenløsning, soverom, bad,
vaskerom. I underetasje er det stor hall, 3 soverom, bad 
og 3 boder. Stor veranda på 2 sider. Kort gangavstand til
butikk etc. Fine turområder i nærheten. 

Hvit Volvo 850 Sedan
2,5 l, 144 hk, mod 1995, kmst
203 000, nye vinterdekk +
slepekrok. Pris kr 30 000
Henv. tlf 90 52 08 46

Båtplass
4,5 m, på Silsand,
til salgs. Kr 28000,-.
Tlf 90 19 57 17

VW Passat 4 x 4
1997 mod, pen bil med litt
feil, kr 9 000.
Tlf 47 45 58 24

Ferske tyttebær 
kr 55,- pr kg. 
5 kg kr 250,-

Blåbær kr 85,- pr kg.

Multer kr 220,- pr kg.

Bringebær kr 80,- pr kg.

Selges på torget Finnsnes 
tors. 20. sept. Tlf: 94 22 50 73

Potet-utstyr til salgs
En halvaut. potetsetter og
en kastehjulsopptaker, i god
stand, billig til salgs
Tlf 99 47 62 76

13’ plastbåt
Landsdelsbåt, 1 år gammel,
til salgs.
Tlf 95 80 52 41

Rikelig utvalg av
ferske fiskeprodukter

SØRREISA 
Torsdag 20. september

fra kl 10.00

FINNSNES
Fredag 21. september

fra kl 10.00

Årets ferske lutefisk
Tlf. 913 32 814

Vi søker

SELGER
til salg av hytter og hus
For mer informasjon, se www.hamcobygg.no eller kontakt
daglig leder Rita Myrvang, tlf. 402 49 097.

Søknad sendes: rita@hamcobygg.no
Søknadsfrist: 10.10.2012 • Finnkode: 37199599

Hamco Bygg AS • Tlf. 77 87 01 23 • www.hamcobygg.no

Les hele 
Folkebladet digitalt
Gratis app — du kjøper innholdet:
Les mer på Folkebladet.no/kundesenter/
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Lokal styring
En regional forvaltning av oljefor-

muen vil kunne bety mye for
utviklingen kysten rundt.
■ Forvaltningen av landets enorme oljefor-
mue trenger nye tanker. Statens pensjons-
fond utland, også kalt oljefondet, styres i
dag fra Norges Bank etter strenge regler.
Men det er ikke nødvendigvis en sannhet at
hodene i sentralbanken i Oslo vet mest om
verdens finansmiljøer.
Kystbyene regionene her
i landet er vel så godt
rustet med internasjonal
kompetanse og erfaring.

■ Stavanger ble oljeby
for 40 år siden — men
det var ingen selvfølge. I
dag er det oljehovedsta-
den, med en eventyrlig
vekst og verdiskapning.
Byen er det beste eksemplet på hvor viktig
det er å bygge landet, ikke bare hovedsta-
den. Stavanger håndterer hver dag en topp
moderne oljebransje på høyt, internasjonalt
nivå. Hvorfor skal ikke byen også være
kompetent til å forvalte deler av oljeformu-
en?

■ Det er i dette perspektivet vi må se Sen-
terpartiets nye programforslag. Der heter det
at oljefondets administrasjon skal flyttes ut
av Norges Bank og til Trondheim. Det er
ikke lett å se realismen i å flytte hele for-
valtningsmiljøet. De fleste i maktens korri-
dorer oppfatter forslaget som latterlig eller
som umodent. Sp-forslaget er kanskje ikke
så godt begrunnet, men løfter likevel frem
en god tanke om å desentralisere makt og
styrke de gode kompetansemiljøene utenfor
hovedstaden.

■ Makten vil alltid hegne om seg og sitt, og
det må motkrefter til for å snu utviklingen.
Sp er en svak motkraft, men tross alt en del
av regjeringen. Det må likevel mer til, som
for eksempel en tverrpolitisk allianse kysten
rundt. Norge er ett av de mest sentralstyrte
landene i Europa.

■ Leder av finanskomiteen på Stortinget,
Torgeir Micaelsen (Ap), mener det er natur-
lig at oljefondet styres fra Oslo. Han minner
oss på at Oslo er hovedstaden, og at det er
dumt å splitte opp oljefondets forvaltnings-
miljø. Ja, Oslo er hovedstad, men det gir i
seg selv ikke noen grunn til at oljefondet må
administreres derfra, en by som kontinuerlig
har den største veksten i statlige arbeids-
plasser.

■ Oljefondets forvaltning er allerede splittet
opp med kontorer i fem storbyer — New
York, London, Shanghai, Singapore og Pune
i India. I Norge er oljefondets forvaltning
sentralisert, ikke internasjonalt.

Spesielt
Torpedoanlegget på Tennskjær til 270

millioner kroner er til salgs for 100.000
kroner. «En må ha en spesiell forretningsidé
for at dette skal være anvendelig», skriver
Troms Takst AS.
Det kan man trygt si.

ILLUSTRASJONS -
FOTO

Sjefredaktør/adm. direktør
Steinulf Henriksen
steinulf.henriksen@folkebladet.no • 77 85 20 50

mener

■ Grunnlagt på Finnsnes
15. november 1965

■ Partipolitisk uavhengig 
regionavis for Midt-Troms

Besøksadresse: Ringveien 25, Finnsnes
Postadresse: Postboks 308, 9305 Finnsnes
Epost leserinnlegg: ordetfritt@folkebladet.no
Nett/mobil: http://www.folkebladet.no/
• Telefon sentralbord................77 85 20 00
• Telefaks ...................................77 85 20 30
• Tipstelefon ..............................77 85 20 20

Stian
Jakobsen
Nyhetsleder

911 71 819
stian.jakobsen@folkebladet.no

✍ Av Trine Haugen
Sørreisa

SAKEN OM fremtidig skolestruktur
er en meget viktig sak for Sørreisa
kommune — som profilerer seg som
en kommune det skal være godt å bo i.
I en slik sammenheng vil det være vel-
dig viktig for innbyggerne at skole-
strukturen er så optimal som mulig. Vi
vet pr i dag at et betydelig antall perso-
ner jobber utenfor kommunen, og det
må derfor legges til rette til at allerede
eksisterende innbyggere ønsker å bli
værende, samtidig som det bør gjøres
attraktivt for andre til å komme hit til
oss.

I DAGENS situasjon har vi en sentral-
skole og to grendeskoler som er gamle,
nedslitte og behøver betydelig med
renovering, herunder blant annet nye
ventilasjonsanlegg. Skulle det vedtas å
legge ned en av disse grendeskolene og
overføre elevmassen til den andre gren-
deskolen, vil det være behov for bety-
delig med renovering, påbygg og opp-
gradering av utearealer. Begge grende-
skolene har for øvrig små og veldig
støyende gymsaler. Elevene ved disse
skolene har dessuten meget begrenset
med svømmeopplæring pga høye utgif-
ter ved å foreta denne undervisningen
ved sentralskolen. Læreplanene legger
opp til en tredeling av skolen — barne-
skole 1-4, mellomtrinn 5-7 og ung-
domsskolen 8-10. Med bakgrunn i
læreplanens fordelingen, bør lokalite-
tene være i forhold til intensjonen bak
fordelingen.

MED BAKGRUNN i at forskning
viser at elever i mindre klasser får bed-
re karakterer, høyere selvtillit og uthol-
denhet (sitat fra høringsdokumentet) —
bør det bygges en egen felles barnesko-
le i kollenområdet. Skolene i Skøelv og
Gottesjord vil da legges ned. Det vil
her være tilstrekkelig med utearealer
for disse elevene — og elevene vil ha
«trygge» forhold i utetida, da elevene
de er ute sammen med er jevnaldrende.
Det er i alternativ 3 i høringsnotatet,
hevdet at det vil ta noe tid å forflytte
seg fra kollenområdet og ned til sen-
tralskolen, ved nødvendig bruk av
svømmehall/gymsal. Tiden det vil ta vil
være mellom fem og ti minutter, dvs. et
friminutt. Det er en overkommelig
avstand — og vil mest sannsynlig ikke
kreve mer tid enn det tar for elevene å
stå klar for å vente på buss til og fra
aktivitet — eller ikke minst transporten
til og fra. Elevene vil ha godt av denne
spaserturen, og ikke minst er det gratis
— både for kommunen og gratis trim
for den enkelte. Det er en flott belig-
genhet, og gir mange mulighet for turer
i skolens nærområde, samtidig som det
er kort avstand nettopp til sentralsko-
lens gymsal og svømmehall, og også
kommunens bibliotek.

KOSTNADENE SOM er skissert ved
å gjøre en ombygging av en gjenvæ-
rene gammel grendeskole er meget stor
i forhold til hva det er skissert at en ny
vil koste. I dette regnestykket må en ta
høyde for at det vil bli mindre innspa-
ring i renhold og det faktum at uansett
så vil store deler av bygningsmassen
fortsatt være gammel. Når kommunen
endelig skal gjøre et løft på denne sek-
toren, bør det gjøres mer fremtidsrettet
enn å pusse på det som allerede er gått
ut på dato. Vi må kunne tenke fremover
slik som generasjoner før oss. Vi kan
være stolte av at avgjørelser gjort på
tidlig 70-tall ga Sørreisa kommune

blant annet svømmebasseng lenge før
nabokommunene. Se på nabokommu-
nen Lenvik for eksempel — de har
ikke et slikt anlegg — 40 år etter! Vi
må tørre å ta avgjørelser som kan gag-
ne fremtidens innbyggere i Sørreisa!

SAMTIDIG VIL en slik sammenslå-
ing av skolene gi større fagmiljø for
lærerne, samtidig som det vil bli
enklere administrasjon. Kanskje det
ved en lokalisering i kollenområde, vil
være mulig å bare ha en rektor i kom-
munen? Motstanden/argumentene mot
å legge ned grendeskolene, er i gene-
relle trekk: Nærhet til skolen for de
minste, gode læringsmiljø og gjenbruk
av allerede eksisterende bygg.
■ Nærhet til skolen: Pr i dag busses
over halvparten av alle barna til og fra
begge grendeskolene da vil ikke «nær-
heten» bli så stor overgang ved å legge
skolen til Kollen.
■ Gode læringsmiljø: Gode lærings-
miljø skapes/igangsettes i en interak-
sjon mellom de ansatte, ledelsen og
barna som til enhver tid går på skolene.
Jeg kan ikke forstå hvorfor ikke de
samme gode læringsmiljøene skapes i
en ny skole når de aller fleste av de
samme dyktige ansatte og barna vil
fortsette i nye lokaler.
■ Gjenbruk av allerede eksisterende
bygg: Det har ikke mitt kloke hode noe
godt svar på, men troen på de kommu-
nale eller private initiativet er så stor at
jeg er sikker på at noen iderike perso-
ner vil kunne dra nytte av disse byg-
gene.

SE AT DET i SSBs befolkningsstatis-
tikk er antydet en nedgang i antall ele-
ver. Her bør kommunen ta med i sine
beregninger at det er økt tilflytting til
kommunen de siste årene, og med en
eventuell utbygging av boligfelt like
ved kommunegrensen til Lenvik kom-
mune, er det stor sannsynlighet for at
innflytting fra nabokommunen vil øke.
Dette både i det faktum at det pr dags
dato er billigere å være innbygger i
Sørreisa kommune kontra Lenvik, og
det at det synes mer og mer attraktivt å
ha ungene sine på skoler med mindre
forhold enn i bystrøk. En eventuell
utvidelse i Gumpen som arbeidsplass
vil også kanskje kunne gi økt innflyt-
ting av barnefamilier? Her bør kommu-
nen ta høyde for en økning i elevmas-
sen i stedet for en nedgang. Derfor bør
det bygges en egen separat skole for 1-
4 trinn, i stedet for å gjøre tilbygg ved
sentralskolen da det her vil være
begrensede muligheter for en utbyg-
ging i senere tid dersom det skulle
være behov for det. Da heller bevare
sentralskolen med 5-10 trinn — og det
synes å være behov for flere delings-
rom pr i dag ved sentralskolen, og til
dette vil en kunne benytte kokkesko-
lens lokaler, med minimale utbedringer.
Kjøkkenet bør likevel bestå; mer utfyl-
lende kommentar om dette lenger ned i
dette innlegget.

I DENNE samme forbindelse foreslås
det at kommunen inngår et samarbeid

med Sørreisa IL om bygging av ny fot-
ballhall. For øvrig et kjempebra tiltak
fra ildsjeler og styre til SIL. Men har vi
behov for en helårlig fotballhall? Hal-
len er allerede vedtatt bygget av Sørrei-
sa IL, men ved et samarbeid med kom-
munen, kan kommunens innbyggere få
enda større glede av en slik hall. Det
vil kunne bli mer en flerbrukshall, hvor
denne også kunne brukes i vinterhalvå-
ret til diverse idretter og aktiviteter. Det
er allerede pr i dag sprengt kapasitet på
den idrettshallen kommunen har, både
på dagtid og ettermiddagstid. En tilfø-
ring av en slik hall, vil kunne være
med å avhjelpe denne situasjonen.
Samtidig vil lokalisering av denne hal-
len (forslag:
fotball-løkka ved sentralskolen) være
mye bedre enn slik det er tenkt pr nå,
både med tanke på at det er sentrums-
nært og det faktum at det vil være bed-
re med fremkommelighet og parkering.

NÅR FOTBALL-LØKKA da eventu-
elt blir brukt til hall, foreslås det at ute-
området ved sentralskolens mellom-
trinnside økes ved å gjøre handlinger
for å få overta området fra uteområdets
grense — helt ut mot veien og kanskje
forbi denne, som går forbi det huset
som kommunen eier pr i dag (legebo-
lig?). Eventuelt at fotballhallen settes
her i det nyervervede området og at
fotball-løkka består. Må det være full-
stendig gjennomkjøring fra Engslett-
veien forbi skolen ned mot Nordsi-
veien? Ser for øvrig på kommunes
egen nettside at Troms fylkeskommune
på vegne av Kulturdepartementet nå
skal fordele de spillemidler som hvert
år stilles til disposisjon for bygging av
anlegg for idrett og fysisk aktivitet i
fylket (FYSAK midler). Kan det være
midler å hente her til et slikt hall-
anlegg?

DERSOM INGEN av disse alternati-
vene lar seg gjennomføre, kan nevnes
at undertegnede har hørt diskutert at
sentralskolen i sin tid ble dimensjonert
for å bygge til en tredje etasje. Det har
ikke lykkes å få tak i tegninger som
underbygger dette — men dette er kan-
skje et moment som er verdt å vurdere
sett på? Ved en slik løsning — kan
kokkeskolens lokaler kanskje benyttes
som SFO-lokaler, hvor parkeringsplas-
sen og det nærliggende området gjøres
om til et inngjerdet uteområde?

KJØKKENET FORESLÅS uendret.
Undertegnede synes kommunen burde
dra nytte av at det allerede eksisterer et
slikt flott storkjøkken, i stedet for å
rasere det ved en eventuell ombygging.
Kanskje kommunen kunne ansette en
kokk på deltid som i tillegg til å kunne
tilby ungdomsskoleelevene en form for
kantine, lager varm mat til kommunens
barnehager, og med det lager et nytt til-
bud til kommunens minste innbyggere.
Ved en økning i barnehagesatsen vil
dette sikkert la seg gjøre. Differansen i
det man betaler i barnehage og SFO er
ubetydelig — og tror at mange med
meg synes mattilbudet i barnehagene
kunne forbedres i dagens hektiske
hverdag. Det er ikke behov for de helt
store rettene selvfølgelig, men bare noe
næringsrikt og varmt til de små midt på
dagen. Hadde et slikt tilbud i barneha-
ge i Oslo, og det var helt strålende.
Med ønske om at våre folkevalgte i
kommunestyret tar de riktige valgene i
en veldig viktig sak for en trestjernes
bokommune!

Sørreisa – en god bokommune!

Skoledebatt. Sentralskolen i Sørreisa,
med «kokkeskolen» i forgrunnen.

FOTO: MARIA HOLM SIMONSEN
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■■ Folkebladet følger reglene for
god presseskikk, slik de er nedfelt i
Vær Varsom-plakaten. Ta kontakt
med redaktøren dersom du mener

Folkebladet går over streken for hva som er akseptabel 
journalistikk. Brudd på god presseskikk kan klages inn 
for Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, postboks 46, 
Sentrum, 0101 OSLO

Merete L.
Borgersen
Journalist Setermoen

911 13 694
merete borgersen@folkebladet.no

Jan-Erik Bergstad
Journalist Bardufoss

928 40 533
jan.erik.bergstad@folkebladet.no

Morten Dokka
Journalist Sjøvegan

950 47 895
morten.dokka@folkebladet.no

Ugunst
Det er vanskelig å sperre for at
nye eiere vil gjøre sin grep til
ugunst for Finnmark, uansett
hvor patriotisk grunntanken er.
Det måtte i tilfelle være særskil-
te aksjonæravtaler, basert på
en filosofi om at bedriften er sik-
ret eksistens i nord når kost-
nadsbildet er tilfredsstillende.

Altaposten, 
tirsdag 18. september

Bør trekke seg
Eskil Pedersen bør derfor trekke
seg fra kampen om å represen-
tere Telemark på Stortinget.
Som AUF-leder kommer han til å
bruke mye krefter på ungdoms-
organisasjonen, og han kommer
til å tilbringe enda mer tid i Oslo
og resten av landet. Hans fokus
på Telemark vil svekkes.

Varden, tirsdag 
18. september

Kraftig glede
Det er over ti år siden striden
sto om hvorvidt det kommunale
kraftselskapet skulle selges.
Forslaget ble den gangen avvist.
Siden har spørsmålet ikke vært
berørt, og kommunens innbyg-
gere har hatt stor glede av Troll-
fjord Kraft blant annet som
strømleverandør, bredbåndsle-
verandør, og villig sponsor av
gode formål.

Bladet Vesterålen, 
tirsdag 18. september

sitater

Evaluering. Marie Gaarder, direktør i Norads evalueringsavdeling, presenterte tirsdag en evalueringsrapport om Norges bruk av 5,4 milli-
arder kroner i bistand til Afghanistan fra 2001 til 2011. Rapporten heter «Et tiår med bistand til Afghanistan: I retrospekt». Kai Eide, FNs
spesialutsending til Afghanistan i perioden 2008 2010, her til venstre. FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX

på sidelinja

✍ Av Kjell Hovde
Setermoen

NÅ HAR DET regnet i bøtter
og spann i hele sommer, og slik
fortsetter det utover høsten og
med mye snø til vinteren. Snøen
skal en gang tine, og da blir det
flom, ja, rene syndefloden. Nå
har ikke Gud varslet meg, slik
han varslet Noah. Noah fikk en
ordre fra Gud at han skulle sam-
le par av alle jordens dyr, samt
hans familie. De skulle gå om
bord i Arken for å berge både
seg selv og alle andre fra synde-
floden. Det var det jeg lærte på
søndagsskolen. Det regnet i 40
netter og 40 dager, og da kom
syndefloden. Nå har det regnet i
40 dager her i nord, men synde-
floden har ikke vist seg ennå,
men vi fikk en liten forsmak her
i vår, men det er det ingen av
våre toppolitikere som har opp-
daget det ennå.

JEG HAR TATT dette på
alvor, og tror syndefloden
kommer i løpet av neste
høst, i september. Derfor
har jeg tatt kontakt med ett
av verdens største cruise-
skip, og døpt dette; Noreg.
Nå starter innsamlinga av
småkryp og en del andre
dyr. Jeg vil ikke ta med meg
dyr fra andre verdensdeler
enn fra Nordkalotten. «Det
er bra,» sier Jonas, min råd-
giver for turen. Mitt problem
er å skaffe nok mannskap til å
være med på denne seilasen,
som skal vare i minst fire år,
kanskje åtte dersom seilasen
blir vellykket. Vi skal skaffe
en dyktig kaptein, og de jeg
har kjennskap til, har god
fartstid, men jeg stiller deres
kunnskaper til mannskapsbe-
handling litt i tvil.

JEG TAR LIKEVEL sjansen,
selv om det kan dukke opp
andre navn i siste liten. Jeg har
tre navn på lista som kanskje kan
være kaptein, men jeg er litt tvi-
lende. Det hele dreier seg om
lederskap. Den ene, med navn
Jens, har solid fartstid, men har
litt lett for å ta på seg all verden
skyld, og har ikke markert seg
noe særlig i det siste. Jeg er redd
for at han med en feil, kan styre
skuta på grunn, dessverre. Den
andre Erna, som også har lang
fartstid, men ikke til å styre og
lede mannskapene på en så stor
båt som Arken. Hun kan nok lese
kart og navigere ganske godt,
men det tar mer enn fire år å

lære å manøvrere en så stor båt
som Noreg. Da er jeg redd for at
vi får åtte år på sjøen, og det kan
bli lang tid. På lugaren bak broa,
sitter Siv og håper på en kvinne-
lig kaptein, så kanskje det dryp-
per små oppgaver på henne også.
Hun kan neppe bli noen styr-
mann, men kanskje hun kan roe
ned noen av passasjerene, og for-
telle at de blir ikke kastet på sjø-
en fordi om de er blindpassasje-
rer. Vi er spente på om hun i hele

tatt duger til å være med på den-
ne skuta. Jeg tror jeg setter hen-
ne på vent.

ENNÅ MANGLER mange på
lista over mannskaper som skal
mønstre på Arken Noreg. Noen
peker seg ut som dugende mann-
skap, men jeg har noe på lista
som jeg ikke vil ha med. Audun
er for rød, og da kan det lett bli
krangel om bord. Akhtar kan vi
få problemer med, da han har

problemer med å forstå at vi
kanskje kommer til å strande på
et land han ikke liker å samar-
beide med. Dette blir vanskelig.
Flere melder seg på lista, også
noen fra Nord-Norge. Jeg tror
jeg legger lista litt på vent, og
kommer tilbake med resten av
mannskapslista seinere på høs-
ten.

Kjell Hovde. FOTO: STIAN JAKOBSEN

Noahs ark, Noreg

Valgets kval. Jens Stoltenberg, Erna Solberg eller Siv Jensen? FOTO: STIAN JAKOSBEN/TROND SANDNES



22 LESERTORGET

Legg inn bursdagshilsen, nyfødt-bilde eller brudebilde selv : www.folkebladet.no/folk/
Send via SMS/MMS: Send fb bursdag <din hilsen, hilsen fra> til 2399 (Kr. 5,-) Husk fulle navn
Send i posten: Folkebladet, postboks 308, 9305 Finnsnes (merk konvolutten «bursdag»)

■■■ Send bilder av nyere dato og som ikke kan virke støtende. 
Husk fullt navn på den som har bursdag og den/de som sender inn.
Ikke skriv med store bokstaver.

gratulasjoner

vielser

nyfødte

onsdag 19. september 2012

Nevvan tel
far min
To slitte nevva, 
eg ser dem førr meg!
Så full av træla 
og gamle arr.
Det var vel følgan 
av år på anlegg,
der stein blei murt,
og låg par om par.

De sleit nok vondt
både vår og vinter,
i frost og vårluft 
så skarp og tørr.
Så huda sprakk, 
det var `kje å vente,
endå om den nok 
var tjukk frå førr.

Meir enn et krafttak
igjønna livet
det fekk de ta, 
de blei ikkje spart!
De var nok hard,
men de 
kunne stryke
et barnehau både 
lett og vart.

De træla både i 
storm og stilla.
Det var `kje alltid 
de fekk si lønn.
Den siste gongen 
då eg fekk sjå dem,
då låg de knept over
brøst i bønn.

Ole Jakob Olsen

■ 60 år
Vi vil gratulere Bjørg
Sveinsen så masse med
60 årsdagen som var i
går, 18 september. Du er
sterk og sprek med mas-
se mot- bare kjør på vi
er glad i deg! Stor burs-
dagsklem fra heiagjeng-
en med mamma i spis-
sen. Søsken og resten av
storfamilien hiver seg på
og rpoer ett rungende
HURRA!

■ 1 år
Hipp Hurra for våres
skjønneste ruskeskatt
Noah Matheo som fyl-
ler 1 år idag. Vi e kjem-
peglad i deg !! Masse
klemma fra Mamma,
Pappa, Tina, Tobias og
Vebjørn.

■ 8 år
I dag Fyller sports gut-
ten på Rolvsøy, han
Luka Elias 8 år. Hel-
diggrisen fikk en super-
spennende og fin feiring
på Fredrikstad fotballa-
rena med alt inkludert -
også treffe spillere. I
dag feires det hjemme
med familien . Gratule-
sjoner og klemmer fra
bestefar og besta. Onkel
Kay, oldemor Alise
ogonkel Steinar kaster
seg med på gebursdags
hilsningen.

■ 30 år
Vi vil gratulere denne
smilende og søte jenta
vår. ho Ann Kathrin
som på onsdag den 19
september, fyller heile
30 år.
Du er alltid hjelpsom og
snill, og en fantastisk
mamma for dine to
barn.
Vi håper dagen din blir
kjempeflott.
De beste gratulasjoner
fra mamma og pappa.
Stig Andre`, Per Kris-
tian og bestemor Lena.

■ 30 år
Gratulere med 30 års
dagen Ann-Kathrin
Slettvoll Eli som du har
i dag den 19.september.
Du e ei hærlig venninna
vi sett utrulig stor pris
på!
Klem fra Nina, Anniken,
Julie, Kari, Lotte, Mari-
on og Mari.

■ 3 år
Sofie Schulstad 3 år.
Hipp hurra for Sofie ,
som blir 3 år idag.
Med leking, godteri og
kaka, ska vi feire deg
ilag.
Du digge å leke med
dukke, duplo og bygge
kafe.
Du e smart og nysgjer-
rig, og spør «koffør
det?».
Vi e stolt av deg Sofie ,
du e så snill og fin.
Mange mussa og klem-
ma fra hele familien din.

■ Sølvbryllup
Gratulerer Janita og
Odd-Steinar Olsen
med 25 års bryllupsdag
onsdag 19 september.
Hilsen Berit og Sverre.

■ 11 år
11år.Den 19 sept.fyller
Vilde Jakobsen Nylund
11år.Du er ei super jente
med godt humør og som
vi er veldig glad i :-
)Håper du får en fin
bursdagsfeiring hos
mamma.Stor klem i fra
mamma,onkel Håvard
m/fam.i Harstad,beste-
mor og bestefar:-)

Vi giftet oss i Balsfjord kirke, Ten-
nes, 21. juli 2012. Kjersti Nord-
haug (Finnsnes) & Roger Bjør-
klund (Storsteinnes). Hjertelig takk
til familie og venner som var med
på å gjøre dagen vår helt fantas-
tisk, minnerik og uforglemmelig!

FOTO: KIRSTI WESTERBOTN/
ORANGE PRODUCTION■ 8 år

Tia går så gruelig fort,
tenk at Torgeir Alexan-
der gutn vår blir heile 8
år den 18.sept!
Snill å go, me omsorg
for alle, flink te å lese
og regne.
Fredag bi det fest,
me klasse-venner på
Gottesjord skole.
Da bli det nokk liv å
røre.
Mange store klemma fra
oss alle,
både store å små.
Mamma, Bjørnar, Isabel
og Helene.

Fredag 20. juli ble Lena Brandvoll,
Oslo og Jørgen Arnesen, Sandefjord
viet i hagen hos Mor på Silsand.

FOTO: FOTOGRAF LENA SØRENSEN

■ 5 år
Super gutten våres
David Lovin fylle 5 år
idag!:) Tænk kor for tia
går, næste år e du skole-
gutt. Dagen din har du
venta længe på så endeli
får du kaka. Vi e vældi
vældi gla i deg, klæm
fra mamma, pappa, Julia
og Aron.

■ 30 år
We would like to send
Best wishes and a very
happy 30th birthday to
the best ever wife and
the greatest mommy in
the world, Ann Kathrin
Eli . You still dont look
a day over 19! Bradley,
Savannah and I Love
you to the highest
degree! We appreciate
all the hard work you do
managing us and everyt-
hing that always needs
done to keep the house-
hold and all business
affairs in order. You are
the greatest and we
could never make it wit-
hout you! All of our
love goes out to you
today and everyday!
Happy Birthday Mam-
ma!!! Bobby, Bradley
and Savannah

■ 2 år
Den 17.09.12 hadde
våres minste tanteguill,
han Sander Tobias
Bursdag og fylte hele to
år. Tia flyg så fort, å det
e så arti å se guille vok-
se til å bli en så fin, go
og lur gutt :) Han e vir-
kelig en gutt me glimt i
øye, og vi e kjempegla i
han. Vi glede oss t å fei-
re guille til helga:)
Mange sussa og klemma
fra ho Tantegumor,
Onkelgufar og Nora.

■ 5 år
Endelig e <3 våres ho
Vilde Bondestad
Nylund 5 år.
Gratulere så mye med
dagen din vennen.
Håper du får ei super
feiring me familie og
venner.
Kansje det dokke opp ei
prinsesse kake... ;)
Vi e utrulig gla i deg go
jenta våres <3
Bursdagsklæm fra
Mamma, Pappa, Christi-
na, Maja og Dyran.

■ 9 år
Hipp hurra for godjenta
vår, ho Maria Refiloe
Grunnreis , som idag
fyller 9 år. Mamma og
pappa si prinsesse, den
beste lillesøster i ver-
den, den snilleste tanta,
mor og far si pia, Kom-
pis sin bestevenn og
Sørreisa jentelag sin
gode back. Vi er kjem-
peglad i deg alle sam-
men. Hilsen mamma og
pappa, Truls, Linn, Mor-
ten, Mia, Malin, mor og
far.

■ 11 år
Vi vil gratulere Vilde J.
Nylund så masse med
11 årsdagen på onsdag.
Håper du får en super-
duper feiring. Mange
gratulasjonsklemmer fra
Julian og Julie, Veronica
og pappa. Mor og Børge
hilser så mye :)

Den 13 august, 7 dager over tiden, kom gutten
vår til verden på Harstad sykehus og Henrik ble
stolt storebror. Han var 3685 g og 52 cm, og fikk
navnet Mathias. Vi vil hilse så mye til familie og
venner i Harstad, Sandefjord og Sørreisa.
Tine og Odd-Harald (Harstad) FOTO: PRIVAT

Endelig kom den nydelige gutten vår som skal
hete Matheo Emanuel Melander. Etter en rask
fødsel kom han ut kl. 05.09 den 12.09.12. Han
veide 3385 g og var 51 cm lang. Stolte foreldre,
Victoria Berglund og Tommy Melander

FOTO: PRIVAT
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Omlag 8.000 soldater deltar i Forsvarets årli-
ge høstmanøver «Bar Frost», som startet i
Indre Troms i begynnelsen av denne uka.

Troms Folkeblad 16. september 1982

19.9. Konstanse og Connie har navnedag i
dag. Connie er en opprinnelig engelsk

kjæleform av kvinnenavnet Constance, som har opprin-
nelse i latinske constans, «standhaftig». 

■ På denne dagen:
• 19. september er den 262. dagen i året og den
263. i skuddår. Det er 103 dager igjen av året.
• 1983 – Saint Kitts og Nevis blir en uavhengig stat.
Dagen blir deres nasjonaldag.
• 1985 – Jordskjelv rammer Mexico by. Flere tusen
omkommer.
• 2006 – Statskupp i Thailand.
• 1964 – Bjarne Brøndbo, norsk sanger født.
• 1987 – Einar Gerhardsen, norsk politiker, statsminis-
ter og «landsfader» død (født 1897)
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Løsning
på 
forrige 
sudoku-
oppgave.

Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og
vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 fel-
ter, inneholder alle tallene fra 1 til 9.

SUDOKU av David Bodycombe

navnedag

Vanskelighetsgrad

Radio Bardufoss
100,3 - 103,8  - 104,8 - 107,2

08.00:   Morgenstund har gull i munn.
10.00:   Headlines - Nyhetsbildet i dagens 
             aviser. 
11.00:   Lunchtimen. Litt av hvert å tygge på. 
12.00:   Musikkradio - Nye og gamle «hit»er 
             med dine favoritter. 
14.00:   Non-Stop Music.
16.00:   Nyhetsmagasinet - Aktuelle innslag og 
             reportasjer fra lokalmiljøet.
18.00:   Musikk og mye mer.
24.00:   Nattradio.

LOKALE NYHETER:
10.15/11.15/12.15/13.15/15.15/
15.15/16.15/17.15

RIKSNYHETER:
10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/
15.00/16.00/17.00 og 18.00.

Innlandet Nærradio 
FM 104,9 - 106,2 - 107,2 - 

107,4 - 107,9 MHz
Mandag.
20:00 - 22:15 Radiobingo

Tirsdag.
13:00 - 14:00 Formiddagssending 

Torsdag.
13:00 - 14:00 Formiddagssending 

Fredag.
23:00 - 02:00 Nattsending v/diverse programledere

Utenom fastsatte program sender vi musikk & rekla-
me, hele døgnet.
Se vår nettside for mer informasjon www.inr.no

lokal-radio

• Send bursdagshilsen som SMS/MMS:
fb bursdag etterfulgt av din hilsen til nr. 2399
(Hver melding koster kr. 5 — regn med evt. egne
satser fra utlandet)

• Legg inn via nett:
www.folkebladet.no/folk/

PS: Har du gamle bilder liggende? Del dem med andre gjennom Folkebladet. Hver dag presenterer vi et bilde under titte-
len «Fotominner». Bildene sendes Folkebladet, boks 308, 9305 Finnsnes. Husk å merke konvolutten «Fotominner». Sen-

der du bildene på e-post, så husk å «pakke» dem som jpg. Papir-bilder blir returnert. fotominner@folkebladet.no

fotominner
onsdag 19. september 2012

På tur med husflid og historie

Ny trener. FIL kunne i 1989 presentere Blackpool-trener William Hadock som ny trener for FIL. På bildet er fotballformann
Kjell Waller Nilsen og sportslig leder Sverre Andersen. Bildet er hentet fra Folkebladets arkiv.

SØNDAG 5.
AUGUST 2012 deltok
30 medlemmer, pårø-
rende og venner av
Balsfjord Historielag
og Storsteinnes og
Omegn Husflid på bus-
stur til Gratangen.

MÅLET VAR ET
besøk på Nordnorsk
Fartøyvernsenter og
båtmuseum som var
avtalt på forhånd.

TUREN BLE EN flott
opplevelse.  Vi besøkte
først Fartøyvernsente-

ret hvor vi fikk omvis-
ning av en utrolig
engasjert og kunn-
skapsrik guide, Sverre
Nordmo, som formid-
let av sin viten på en
lett forståelig måte, og
med noen morsomme
historier i blant.

ETTER EN GOD
lunsj på båtmuseet,
hvor vi blant annet fikk
en nydelig fiskesuppe,
fortsatte den interes-
sante omvisning i loka-
lene der.

DENNE DAGEN
FIKK vi høre både om
nordnorsk kysthistorie,
krigshistore, håndverk
og husflid.

BALSFJORD HIS-
TORIELAG OG
Storsteinnes og Omegn
Husflid hadde en flott
søndag i Gratangen, og
vi vil absolutt anbefale
andre lag og foreninger
å gjøre et besøk på
Nordnorsk Fartøyvern-
senter og båtmuseum.

FOTO: PRIVAT
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Hurtigruta
Onsdag 19. september
Nordgående: 
Trollfjord...............................11.00-11.45
Sørgående: 
Polarlys................................04.00-04.45

Torsdag 20. september
Nordgående: 
Kong Harald.........................11.00-11.45
Sørgående: 
Nordlys................................04.00-04.45

Hurtigbåten
Onsdag
Harstad-Finnsnes-Tromsø
Harstad     Engenes  Brøstadb.  Finnsnes  Tromsø
07.00     07.30d 08.05    08.45    10.00
16.15     16.45d 17.20    18.00    19.15

Tromsø-Finnsnes-Harstad
Tromsø    Finnsnes Brøstadb. EngenesHarstad
07.00     08.20   08.55    09.30d  10.00
16.15     17.35   18.10    18.45d  19.15

Tromsø-Vikran-Tennskjær-Lysnes:
Fra Tromsø     Fra Lysnes    Fra Tennskj.Til Tromsø
07.10         08.00        08.20         09.05
16.00         17.05        16.45         17.55

Harstad-Engenes-Brøstadbotn
Harstad              Engenes          Brøstadb.
07.00                07.30                   08.05
16.15                16.45                   17.20

Brøstadbotn-Engenes-Harstad
Brøstadb.           Engenes             Harstad
08.55                09.30                   10.00
18.10                18.45                   19.15

Torsdag
Harstad-Finnsnes-Tromsø
Harstad     Engenes  Brøstadb.  Finnsnes  Tromsø
07.00     07.30d 08.05    08.45    10.00
10.15     -            -             11.45    13.00
16.15     -            -             17.45    19.00
                                        18.20    19.35
19.30     20.00d 20.35    21.15    22.30

Tromsø-Finnsnes-Harstad
Tromsø    Finnsnes Brøstadb. EngenesHarstad
07.00     08.20   08.55    09.30d  10.00
10.15     11.35   -             -             12.55
16.15     17.35   -             -             19.00
17.00     18.15
19.30     20.50   21.25    22.00d  22.30

Skrolsvik-Flakstadvåg-Harstad
Fra Skrolsvik:        Fra Flakst.v.:      Til Harstad:
–                        -                                    -
–                        -                                    -

Harstad-Flakstadvåg-Skrolsvik
Fra Harstad:         Fra Flakst.v.:     Til Skrolsvik:
-                         –                                   -
-                         –                                   -

d=Anløpes på signal, kontakt fartøyet
senest 45 min før avgang

Fly
Onsdag
Fra BDU Til OSL      Fra OSL Til BDU
06.45 08.30        09.00 10.45
11.15 13.00        14.50 16.35
17.05 18.50        20.30 22.15

Torsdag
Fra BDU Til OSL      Fra OSL Til BDU
06.45 08.30        09.00 10.45
11.15 13.00        14.50 16.35
17.05 18.50        20.30 22.15

Flybuss
Onsdag
Fra Silsand Finnsnes kai     Sørreisa    Til Bardufoss
04.40 04.50        05.25        05.50
09.10 09.20        09.55        10.20
15.00 15.10        15.45        16.10

Fra Setermoen         Til Bardufoss
05.20                   05.50
09.45                   10.15
15.30                   16.00
                                     
Torsdag
Fra Silsand Finnsnes kai     Sørreisa    Til Bardufoss
04.40 04.50        05.25        05.50
09.10 09.20        09.55        10.20
15.00 15.10        15.45        16.10

Fra Setermoen         Til Bardufoss
05.20                   05.50
09.45                   10.15
15.30                   16.00

Uten ansvar for mulige feil og ruteendringer

■ FRA DAG
...TIL DAG

■ HOROSKOP
VANNMANNEN 

Du ser bare den ene siden av
en sak og glemmer at andre
kan ha andre forutsetninger.

Prøv å være mer tolerant, ellers kan
det være duket for problemer. En i
familien gjør deg ekstra glad i kveld.

ISKENE 
Du har store planer om hva
du skal gjøre, men ofte blir
det bare med tanken. I dag vil

du imidlertid få en sjanse til å virkelig
gjøre noe med dette, grip den! Kvel-
den får et romantisk skjær.

VÆREN 
Dette kan bli en riktig utbytte-
rik dag! Særlig vil en kontakt
med et nytt miljø kunne tilføre

deg mye av både kunnskap og sosiale
opplevelser. Er du i tvil om noe så vær
positiv!

TYREN 
Du har stor appetitt på livet
og kjærligheten, men husk at
det kan bli for mye også av

det gode. Du gir deg ikke i en
bestemt sak før du har oppnådd det
du ville, men prisen for dette kan bli
høy.
TVILLINGENE 

En hektisk, men hyggelig dag.
Både venner og familie krever
mye av deg, men du er bare

glad over å få bidra med ditt. Endelig
har du også råd til å kjøpe deg noe du
har ønsket deg lenge.

KREPSEN 
I dag kan du få muligheten til
å realisere en gammel drøm,
allikevel er det ikke sikkert

det blir like stas som forventet. Ta
med deg de gode råd du kan få i
kveld.

LØVEN 
En beslutning du lenge har
skjøvet foran deg kan snart
ikke utsettes lenger, tenk over

alternativene i kveld. Vær ikke redd
for å innrømme en feil du har gjort.
Stell pent med kroppen din!

JOMFRUEN 
I dag vil du stå deg på å ta en
sjanse eller to. Hellet er på
din side nå, og hvis du spiller

dine kort riktig kan du oppnå det mes-
te. En ny hobby tar mye tid, men gir
deg også veldig mye tilbake.

VEKTEN 
Du oppdager stadig nye sider
ved et nytt bekjentskap, og
blir bare mer og mer opptatt

av vedkommende. Husk allikevel at de
fleste også har en litt mørkere side.
Kos deg i kveld!

SKORPIONEN 
Du er usikker på hva det er du
egentlig ønsker å oppnå i for-
holdet til en annen person, og

dette er en uholdbar situasjon for
dere begge. Ta en beslutning og hold
deg til den! Lytt til din intuisjon.

SKYTTEN
Du ser bare mer og mer fram
mot et avbrekk i rutinene, og
denne sjansen kan komme før

du aner! Vær ikke så opptatt av å
behage andre hele tiden, men tenk litt
mer på deg selv. Smil til verden!

STEINBUKKEN 
La deg ikke rive med i en
annens planer og visjoner i
den grad at du hiver all forsik-

tighet over bord. I så fall vil du snart
komme til å få en skikkelig nedtur. I
kveld venter en positiv nyhet.

■ HÅREK

Av Chris Browne

■ OLE
BRUMM

Av Smythe/Disney

■ BILLY

Av Mort Walker

■ NEMI

Av Lise Myhre

■ PONDUS

Av Frode Øverli
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FILM/UNDERHOLDNING

NORSK/NORDISK FILM

NORSK

BARN

DOKUMENTAR

ONSDAG 19. SEPTEMBER

BARN

Dagsnytt hver hele time.
06.03 Distriktsprogram
08.20 Morgenandakt
08.27 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Lønsj med Rune Nilson
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.00 Her og nå
18.30 Superblokka
19.03 Kveldsåpent
20.30 Værmelding
20.34 Kveldsåpent
22.00 Dagsnytt
22.05 Kveldsmat
00.05 Nattønsket
02.03 Herreavdelingen
04.03 Spill våken
05.33 Morgenandakt
05.45–06.00 Værmelding

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30, ellers hver hele
time, unntatt kl. 17.00 og
18.00. Flytende nyheter inn i
direkteflatene mellom kl.
09.00-15.00.
06.03 Spillerom
06.30 Nyhetsmorgen i P2 og

Alltid Nyheter
09.03 Ekko
11.03 RadioSelskapet
12.30 Nyhetslunsj
13.03 Spillerom
13.30 NRK Sápmi
14.03 Kulturhuset
16.30 Kulturnytt
17.30 Ekko
18.00 Dagsnytt atten
19.03 Kurer
19.30 Musikk i P2 – Trond-

heim kammermusikkfesti-
val

21.03 Musikk i brennpunktet
22.00 Dagsnytt med værmel-

ding
22.05 P2s Blå Mix
00.05–06.00 Notturno

Dagsnytt kl. 06.00, samt
20.00, 21.00 og 23.00. Der-
etter kl. 02.00, 04.00 og
05.00.
06.03 P3natt
06.30 P3morgen
09.00 Miksteip
11.00 Radioresepsjonen
13.00 P3nyheter
13.05 Popsalongen
15.00 Verdens Rikeste Land
17.00 Hallo P3
20.03 Lydverket
21.03 Urørt
23.03 DJ Friendly
24.00 P3natt
02.03 Radioresepsjonen
04.03 P3natt
05.03–06.00 P3natt

Nyheter hver halvtime kl.
06.00-19.00 og hver time kl.
19.00-24.00.
06.00 Morgenklubben med

Loven & Co!
10.00 God formiddag
14.00 God ettermiddag
18.00 Norgesmagasinet
19.00 Popcorn
20.03 Edda
20.05 Aspirantene
21.15 Radio Norge kvelden –

kultur
23.15 Radio Norge kvelden –

flerkultur
24.00–06.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-17:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30. P4-Kultur ca. kl. 12:45
og 14:45. P4-sport ca. kl.
06:50, 08:08, 09:08, 15:03
og 16:03. Nyheter på samisk
kl. 19:58.
05.00 Grytidlig
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Poplunsj
12.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken
17.30 Sytten Tretti
18.00 Taxi
19.30 Barnas Beste
20.00 Download
21.00 Kveldsshowet
23.00 Misjonen med Anton-

sen og Golden
24.00 Lyden av P4
02.30 Sytten Tretti
03.00 Download
04.00–05.00 Lyden av P4

06.00 Morgensending
12.15 Dyrepolitiet. Har du

det som trengs?
12.45 Dyrepolitiet
13.40 Slik unngår du å bli

haimat
14.30 Bill Baileys bavianer
15.00 Dick 'n' Dom Go

Wild
15.30 The Really Wild

Show
15.55 The Really Wild

Show
16.25 Amerikas søteste...
17.20 Våre kjære kjæledyr
18.15 Villdyrenes SOS
18.40 Bondi Vet
19.10 Gepardenes rike
19.35 Shamwari: Et vilt liv
20.05 Hvithaien: Luftens

Hersker 2
21.00 Mutant Planet
21.55 Monster Bug Wars
22.50 Dyrepolitiet i Hous-

ton
23.45 Jeg lever!
00.35 Nattsending

05.40 Morgensending
10.35 Glamour
10.55 No program
14.00 Alf
14.30 Watching Ellie
14.55 Watching Ellie
15.20 Dallas
16.10 Jessica Fletcher
17.00 Glamour
17.25 Women Behind

Bars
18.10 Forensic Files
18.40 Forensic Files
19.10 Fødestuen

The risk factor.
20.05 Sykehuset
20.35 Sykehuset
21.05 Oppdrag: Misbruk
22.00 Lov og orden: New

York
22.50 Forensic Investiga-

tors
23.40 Forensic Files
00.10 Forensic Files
00.40 Women Behind

Bars
01.30 Fødestuen
02.30 Nattsending

07.10 Morgensending
10.05 Jane Eyre

Br./am. drama fra
2011.

12.05 Mr. Nobody
Kan. drama fra 2009.

14.25 Mother and Child
Am. drama fra 2009.

16.30 Howl
Am. drama fra 2010.

17.55 Apejentene
Sv. drama fra 2011.
(11 år)

19.20 Poppers pingviner
Am. familiekomedie
fra 2011.

21.00 True Grit – Et ekte
mannfolk
Am. westerneventyr
fra 2010.

22.50 Forsvunnet
Sv. thriller fra 2011.

00.25 Hollywood Buzz
01.00 The Stepfather
02.40 Legenden Bruc
04.15-06.00 S. Darko

07.00 Morgensending
10.15 The Tree of Life

Am. drama fra 2011.
12.30 X-Men: First Class

Am. science fiction-
action fra 2011.

14.40 Convicts
Am. drama fra 1991.

16.10 Super 8
Am. science fiction-
thriller fra 2011.

18.00 Training Day
Am./austr. thriller fra
2001. (15 år)

20.00 SuperClásico
Da. komedie fra 2011.

21.35 Hollywood Buzz
22.00 Dark City

Am. sciencefiction-
thriller fra 1998. (15
år)

23.40 Hollywood Buzz
00.10 An Office Romance
02.00 Aussie Housewives

Exposed Down Under
03.00 The Butcher Boy
04.50-07.00 Barney's Ver-

sion

07.00 La Liga
09.00 La Liga
11.00 La Liga

Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

13.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

15.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

17.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

19.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

21.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

23.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

01.00-02.50 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

06.00 Vennebyen
06.15 Pusur
07.00 Mr. Bean
07.30 Se på Scooby Doo
08.00 Gumballs fantastis-

ke verden
08.30 Johnny Test
09.00 Diverse sendinger
14.00 The Looney Tunes

Show
14.30 Se på Scooby Doo
15.00 Scooby Doo
15.30 Pusur
16.00 Gumballs fantastis-

ke verden
16.30 Eventyrtid
17.00 Beyblade: Metal

Fusion
17.30 Young Justice
18.00 Transformers Prime
18.30 Scooby-Doo! Myste-

riegjengen
19.00 Level Up
19.30 Regular Show
20.00 Thundercats
20.30 Teen Titans
21.00 Eventyrtid
21.25 Kveldssending

06.00 Morgensending
09.05 Blod, svette og

sverdfisk
10.00 Auction Kings
10.30 Auction Kings
11.00 Femte gir
11.30 Femte gir
12.00 Overhaling
13.00 Dual Survival
14.00 Kjempeverden
15.00 Topp Ti
16.00 Gullfeber
17.00 Mythbusters
18.00 American Hotrod
19.00 Hvordan den lages
19.30 Geniale gadgets
20.00 Auction Kings
20.30 Auction Kings
21.00 Superhuman Show-

down
22.00 Elvemonstre
23.00 Livsfarlig hogst
24.00 Topp Ti
01.00 Gullfeber
02.00 Gold Divers
03.00 Parasittmareritt
03.55 Nattsending

06.00 Spesialagent Oso
06.15 Jake og sjørøverne i

Drømmeland
06.30 Doktor McStuffins
06.45 Bompibjørnene
07.10 Lykke til Charlie!
07.35 Shake it up
07.55 Phineas og Ferb
08.20 A.N.T. – Akselerert

Naturlig Talent
08.40 Magikerne på

Waverly Place
09.05 Diverse sendinger
15.25 Det søte liv til sjøs
15.50 A.N.T. – Akselerert

Naturlig Talent
16.15 Lykke til Charlie!
16.40 Shake it up
17.05 Phineas og Ferb
17.25 Jessie
17.50 Austin & Ally
18.10 To konger
18.35 Shake it up
19.00 Gult er kult

Am. TV-familiekome-
die fra 2009.

20.30 På tampen
20.55 Kveldssending

06.00 Morgensending
15.00 DR Update – nyhe-

der og vejr
15.10 Medicinmanden (r)
16.00 Den lille prinsesse
16.10 Benjamin Bjørn
16.20 Masha og bjørnen
16.30 Skæg med ord (r)
17.00 Hun så et mord (r)
17.50 DR Update – nyhe-

der og vejr
18.00 Skattejægerne (r)
18.30 TV AVISEN med

Sporten
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
19.55 TV AVISEN
20.00 Sporløs
20.40 Mit publikum
21.30 TV AVISEN
21.55 Penge
22.20 Sporten
22.30 Ryggen mod muren
23.30 Onsdagslotto
23.35 OBS (r)
23.40 Inspector Rebus (r)
00.50 Nattsending

08.30 Snooker: Masters i
Shanghai, Kina
Tredje dag, direkte.

11.30 Snooker: Masters
Tredje dag, direkte.

12.30 Sykling: VM lande-
vei i Nederland (r)

13.30 Snooker: Masters i
Shanghai, Kina
Tredje dag, direkte.

14.30 Sykling: VM lande-
vei i Nederland
Mennenes temporitt,
direkte.

17.00 Snooker: Masters i
Shanghai, Kina

20.00 Wednesday Selecti-
on

20.05 Hestesport: Feltritt i
Burghley, England

21.35 Hestesport: Riders
Club

21.40 Golf: US PGA Tour
22.40 Golf: Nordea Tour
23.10 Golf Club
23.15 Seiling
23.45 Seiling: Yacht Club
23.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Judge Glass (r)
10.25 Charmed (r)
11.15 Ugly Betty (r)
12.05 Gossip Girl (r)
13.00 Gilmore Girls (r)
13.55 Judge Judy
14.25 Judge Glass
14.50 Unge mødre Dan-

mark (r)
15.25 Unge mødre (r)
15.55 Hus til salgs (r)
17.00 Verdens strengeste

foreldre (r)
18.00 Cupcake-krigen
19.00 Unge mødre Dan-

mark (r)
19.30 Forbindelser (r)
20.00 Unge mødre (r)
20.30 Pretty Little Liars
21.30 Forbindelser
22.00 Ekstrem oppryd-

ding
23.00 Project Accessory
24.00 Cold Case (r)
01.00 Medium (r)
01.55 The Closer (r)
02.50 Nattsending

05.35 Morgensending
13.00 Crossing Jordan
13.50 Las Vegas
14.40 Warehouse 13
15.30 Cops
15.55 Cops
16.25 Diagnosis Murder

(13) Lily.
17.20 Lov og orden

(3) True Crime.
18.15 Lov og orden: New

York
(14) Assassin.

19.10 NCIS
(8) Minimum Securi-
ty.

20.05 NCIS
(9) Marine Down.

21.00 Numb3rs
(1) Pilot.

21.55 The Glades
(12) Exposed.

22.50 Lov og Orden: Sede-
lighetsgruppa
(2) Honor.

23.45 Cops
00.10 Cops
00.40 Nattsending

06.20 Morgensending
12.35 Skattejegerne (r)
13.30 Pantelånerne i

Detroit (r)
14.00 Lagerkrigen (r)
14.30 Two and a Half

Men
14.55 Top Gear (r)
15.55 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
16.25 Skattejegerne (r)
17.20 Dusørjegeren (r)
17.50 Grensevakten (r)
18.20 Pantelånerne i

Detroit (r)
18.50 Top Gear (r)
20.00 Lagerkrigen (r)
20.30 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
21.00 Fikserne (r)
21.30 Politiet UK
22.30 Strike Back
23.30 The Big Bang Theo-

ry (r)
24.00 The Big Bang Theo-

ry (r)
00.30 Top 20 Countdown
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Verdens vanskelig-

ste oppdrag
09.15 Hard Time
10.10 Rock Stars
11.05 The Border
12.00 Når katastrofen

inntreffer
13.00 Klar for dommedag
14.00 Klar for dommedag
15.00 Alaska Wing Men
16.00 Breaking Up the

Biggest
17.00 De udødelige
17.30 Klar for dommedag
18.30 Klar for dommedag
19.30 Hard Time
20.30 Alaska Wing Men
21.30 Wicked Tuna
22.30 Wicked Tuna
23.30 Alaska State Troo-

pers
00.30 Generaler i krig
01.30 Wicked Tuna
02.30 Wicked Tuna
03.30 Alaska State Troo-

pers
04.30 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
(10) Austr. realityse-
rie.

19.55 Jessica Watson –
aleine på havet
(1) Br. dokumentar.

20.45 Skolen
(5) Br. dokumentarse-
rie.

21.30 Sigrid søker
kjæreste (r)
(6) Norsk dokumen-
tarserie. Sigrid er
snart ferdig med pro-
sjektet og har behov
for å nøste opp alle
løse tråder.

22.00 Trygdekontoret
(2) Norsk debattpro-
gram. Programleder:
Thomas Seltzer.

22.40 El Mariachi
Am./meks. action-
thriller fra 1992.

24.00 Leger i praksis (r)
00.50 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Kuraffen
10.30 Drømmehagen (r)
11.00 Superstrekar
13.30 Supernytt (r)
13.40 Dyrevenn (r)
14.10 Bevinget (r)
14.30 Ekkel og Lekker (r)
14.45 M.I. High (r)
15.15 Brødrene Dalton (r)
15.25 iCarly (r)
15.50 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Mánáid-tv – Samisk

barne-tv
17.15 Chumballene (r)
17.30 Simen Summe (r)
17.35 Bosse (r)
17.50 Timmy-tid (r)
18.00 Kråkeklubben (r)
18.20 Dyrefamilien
18.25 På safari (r)
18.35 Superkviss (r)
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Dyrevenn

07.00 Billy Bathgate
09.00 Ma's Roadhouse
09.30 Bait Car 8: L.A
10.00 Commercial pro-

gramming
13.00 Bait Car 8: L.A
13.30 Disorder in the

Court
14.35 Depth Charge
16.00 Brotherhood of Jus-

tice
17.40 The Calendar Girl

Murders
19.15 Desperate timer

Am. thrillerdrama fra
1990. (15 år)

21.00 The Photo
Hongkong-thriller fra
2007. (15 år)

22.50 Shooting Gallery
Am. krimthriller fra
2005. (15 år)

00.30 Adult Swim: Meta-
localypse

00.45 Adult Swim: Meta-
localypse

01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.30 Indien – ett land i

förändring
17.25 Mitt i naturen – tit-

tarfilm
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go'kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Uppdrag gransk-

ning
21.00 Bergmans video
21.45 Danne och Bleckan
22.00 Fatta katastrofen
22.30 Barnet och orden –

om språk i förskolan
23.00 Rapport
23.05 Ung & bortskämd

(r)
00.05 Dox: Den dansande

detektiven (r)
01.40 Nattsending

08.10 Morgensending
15.00 Ibsens kvinnor:

Nora (r)
15.35 Magnus och Petski

(r)
16.05 Året i trädgården
16.35 Agenda (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Blitz Street
18.50 Glömda brott
19.00 Vem vet mest?
19.30 Pop och politik (r)
20.00 Trädgårdsonsdag
20.30 Jonas löfte
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheter
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel (r)
23.15 Kulturnyheterna
23.30 Dance my heart out

(r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 The Wizard of Oz

Am. musikaleventyr
fra 1939.

11.25 The Glass Bottom
Boat
Am. romantisk kome-
die fra 1966.

13.15 Hotel Paradiso
Br. komedie fra 1966.

14.55 Mogambo
Am. drama fra 1953.

16.50 Kelly's Heroes
Am. actioneventyr fra
1970. (15 år)

19.10 Young Cassidy
Br. drama fra 1965.
(15 år)

21.00 The Split
Am. thriller fra 1968.

22.30 Sitting Target
Am./br. action fra
1972.

24.00 Wild Rovers
02.10 Wife vs. Secretary
03.35-06.00 Cimarron

06.00 Morgensending
13.00 Planet Food
14.00 Flavours of Colom-

bia
14.30 Flavours of Mexico
15.00 Globe Trekker Spe-

cial
16.00 Sophie Grigson In

Thailand
16.30 Sophie Grigson In

Thailand
17.00 Travel Oz
17.30 Angry Planet
18.00 Globe Trekker
19.00 4Real
19.30 Rudy Maxa's World
20.00 The Ethical Hedo-

nist
(2) Namibia.

21.00 Julian and Camilla's
World Odyssey
(6) Poland.

22.00 Globe Trekker
(9) Ukraine.

23.00 Nomad's Land
(7) Yakutia.

24.00 4Real
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 The Princess of

Montpensier
Fr./ty. actiondrama
fra 2010.

12.00 Jag saknar dig
Sv. drama fra 2010.

14.00 Neighbor for sale
Am. dramakomedie
fra 2010.

16.00 Easy A
Am. romantisk kome-
die fra 2010.

17.50 Fast & Furious 5
Am. thrilleraction fra
2011. (15 år)

20.00 The Way Back
Am. drama fra 2010.
(15 år)

22.10 Devil
Am. grøsser fra 2010.
(15 år)

24.00 Henry's Crime
02.00 Hodejegerne
03.50-05.20 The Way

Back

05.00 Morgensending
09.40 Giuliana & Bill
10.30 How Do I Look? (r)
11.20 Amazing Race (r)
12.10 The Talk
13.00 Brothers & Sisters

(r)
13.50 Frustrerte Fruer (r)
14.40 Privat praksis (r)
15.30 Grey's Anatomy (r)
16.20 Glee (r)
17.10 The Hills
17.40 Say Yes to the Dress

– Big Bliss
18.10 Amazing Race
19.00 How Do I Look?
20.00 The X Factor
21.00 Say Yes to the Dress

– Big Bliss (r)
21.30 Kissing Jessica Stein

Am. komedie fra
2002.

23.20 Hotel Cæsar
23.50 The Hills (r)
00.20 Amelia
02.30 Bad Girls Club (r)
03.00 Bad Girls Club (r)
03.30 Nattsending

11.25 Holes
Am. eventyrkomedie
fra 2003. (7 år)

13.35 Drømmen om Afri-
ka
I Dreamed of Africa.
Am. drama fra 2000.

15.40 Karate Kid III
The Karate Kid, Part
III. Am. actiondrama
fra 1989.

17.40 Hot Shots 2
Am. komedie fra
1993.

19.20 Mr. Magoo
Kan. komedie fra
1997.

21.00 The Reader
Am./ty./br. drama fra
2008. (15 år)

23.10 Før og etter
Before and After.
thriller.

01.00 Double Cross
02.30 Below
04.15-05.49 I Witness

Am. thriller fra 2003.
(15 år)

06.00 Fan Zone
07.00 News
07.30 Klassikeren:

Chelsea – Stoke 09/10
(r)

09.30 Review
10.30 Aston Villa – Swan-

sea (r)
12.30 Netbusters
13.00 News
13.30 Championship-run-

den (r)
14.00 Football Today
16.00 Fan Zone
17.00 Manchester United

– Wigan (r)
19.00 News
19.30 Barclays Premier

League World
20.00 Championship-run-

den (r)
21.00 Football Today
23.00 Goals of the Season

09/10 (r)
24.00 News
00.30 Barclays Premier

League World
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 Sport på timen
15.45 Sportsnyhetene
16.00 Sport på timen
16.45 Sportsnyhetene
17.00 Sport på timen
17.15 Sportslunsj (r)
17.45 Sportsnyhetene
18.00 Sport & Spill V65
18.25 Omnisport-TV (r)
18.50 Sportsnyhetene
18.55 Håndball: Kamp

ikke bestemt
Direktesendt kamp
fra 4. runde i hånd-
ball-NM for menn.

19.35 Sportsnyhetene
19.45 Håndball: Kamp

ikke bestemt
20.45 Sportshjulet
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Sportshjulet
22.00 Sport på timen
22.15 FC Football (r)
22.45 Sportsnyhetene
23.00 Sport 23
23.30 Being: Liverpool (r)
00.30-06.00 Sportshjulet

09.15 Morgensending
13.30 Zebra Grand Prix (r)
14.30 Gene Simmons:

Family Jewels
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
17.55 That '70s Show (r)
18.25 That '70s Show (r)
18.55 Pizzagjengen (r)
19.25 EM-kvalifisering

Norge – Island, 1.
omgang. Fotball for
kvinner.

20.20 I pausen
20.30 EM-kvalifisering

Norge – Island, 2.
omgang.

21.30 Norges sterkeste
mann 2012

22.30 Sent med Simen
Sund

23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 OZ
01.35 Nattsending

05.50 Morgensending
14.00 Bygglov
14.55 Plastikkirurgerna
15.55 Robinson
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och

Drömvinsten
18.30 112 – på liv och död
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Dallas
22.00 TV4Nyheterna
22.10 TV4Nyheterna med

ekonomi
22.30 Lokala nyheter
22.35 Sport
22.50 Väder och nyheter
23.00 House
24.00 Bonde söker fru
01.00 The Defenders
01.55 90210
02.50 Arkiv X
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Drew Carey Show

(r)
14.00 Two and a Half

Men (r)
14.30 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of

Bel-Air (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions

League
Chelsea - Juventus.
Direkte fra første
runde i gruppespillet.

23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

13.45 UEFA Champions
League
AC Milan - Ander-
lecht.

15.30 UEFA Champions
League
Real Madrid - Manc-
hester City.

17.15 UEFA Champions
League (r)
Montpellier - Arsenal.

19.00 MUTV: Countdown
2 Kickoff Extra (r)

19.30 MUTV Matchday
Live
Direkte.

20.40 UEFA Champions
League
Manchester United -
Galatasaray. Direkte.

22.45 MUTV Matchday
Live
Direkte.

23.30-24.00 MUTV
Matchday Review
Direkte.

14.00 Golf: Italian Open
(r)
Mennenes europa-
tour. Fjerde og avslut-
tende spilledag.

18.00 Motorsport: Injecti-
on
Ukentlig magasinpro-
gram med aktuelt og
variert innhold fra
norsk bilsport.

18.30 Golf: European Tour
Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte turneringen
på europatouren.

19.30 Trans World Sport
Sportsmagasin.

20.40 Fotball: UEFA
Champions League
Bayern München -
Valencia. Direkte.

22.40-00.10 MotoGP San
Marino (r)
Delkonkurranse 13 på
Misano World Circuit
den 16. september.

07.05 Morgensending
10.05 According to Jim
10.35 McLeods døtre
11.25 Legene
12.15 En, to, tre – oppus-

sing! (r)
13.10 Drømmedesign (r)
14.05 NYPD Blue (r)
14.55 Murdoch-mysteri-

ene (r)
15.50 Gordon Ramsay

rydder opp (r)
16.55 Et nytt liv på landet

(r)
17.55 Drømmedesign (r)
19.00 CSI: Miami
20.00 Sporløst forsvunnet
21.00 Storbyer med

Anthony Bourdain
22.05 Drømmeprosjekter
23.10 Gordon Ramsay

rydder opp (r)
00.15 Letterman
01.15 According to Jim (r)
01.45 According to Jim (r)
02.15 Sporløst forsvunnet

(r)
03.10 Nattsending
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07.00Morgennytt 10.00 Hvem tror du at du er?
(r) (5) 11.00NRK nyheter 11.05Nye triks (r) (3)
12.00NRK nyheter 12.10 Herskapelig rednings-
aksjon (r) (1) 13.00NRK nyheter 13.05 Førkveld
(r) 13.45 Svenske hemmeligheter (r) (2) 14.00
NRK nyheter 14.05 Ut i naturen (r) 14.30 Bon-
deknølen (r) 15.00NRK nyheter 15.10 Oppdrag
Antarktis (r) (4) 16.00NRK nyheter 16.10 Tore
på sporet (r) (1) 17.00NRK nyheter 17.10 Valpe-
kullet (r) (3) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene

(4) Røkte kjøttpølser, røkt bacon og
sommerkoteletter er ikke røkt i det
hele tatt. FBI viser hvordan kjøtt blir
dusjet, sprayet og dyppet med røyka-
roma. Allikevel kaller de kjøttet røkt -
hvorfor?

20.15 Nesevis
(6) Norsk dokumentarserie. I dagens
program drar Richard Juhlin sammen
med kokk og matentusiast Christop-
her Sjuve til Spania, Valdres og Alta
for å lære om konservering. Hva er de
optimale metodene for å konservere
mat? Og hva kan vi lære av mormor?

20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Barnets beste

(2) Norsk dokumentarserie.
22.15 House

(1) Am. dramaserie. Ett år er gått, og
House sitter i fengsel etter å ha vært
en noe uvøren sjåfør. En aggresiv
medfange truer ham, og House må
bruke sin kløkt for å komme ut av
situasjonen.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 The Spiral (r)
00.35 Snarveg til lykke (r)
01.05 Ut på tur til Svalbard (r)
02.05 Boardwalk Empire (r)
03.00 Forbrukerinspektørene (r)
03.30 Aktuelt (r)
04.00 Nye triks (r)
04.50-05.30 Førkveld (r)

09.05 Løysingar for framtida (r)
(3) 10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 10.15 Distriktsnyheter
13.35 Pakket og klart (r) (2) 14.05
Fado Vadio – musikk i bakgatane
14.35 Aktuelt (r) 15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (21) 16.10 Jessica
Fletcher (r) (2) 17.00 Derrick (r)
(3)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt liv (r)

(2) Jacob Jervell. Norsk
dokumentarserie.

19.45 Fotografen og keisaren (r)
Norsk dokumentar. Den
unge Bergens-jenta
Magdalena Krøppelin
Gran var amatørfotograf
på samme tid som keiser
Wilhelm II ferierte med
pomp og prakt i bygda
Balestrand like før første
verdenskrig.

20.15 Aktuelt
20.45 Status Norge:

Bondelandet
(2) Norsk dokumentarse-
rie. Økonomen Merete
tar over familiens eple-
gård og får flere overras-
kelser, mens kornbonden
Svein kjemper mot at
IKEA skal overta åkeren.
Til tross for verdens høy-
este subsidier, sliter nor-
ske bønder. Hvorfor er
det slik?

21.15 Las Palmas (r)
Sv. kortfilm.

21.30 Lydverket
(2) OL-komponistene
Muse gir oss oppskriften
på den ultimate stadion-
låten. Amerikanske Band
of Horses og Bergensrap-
per Lars Vaular spiller
live. Programleder:
Asbjørn Slettemark.

22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Forteljingar frå saunaen
23.50 Jemen og Al-Qaida (r)
00.40 Forbrukerinspektørene (r)
01.10 Oddasat (r)
01.25-04.43 Distriktsnyheter

06.30Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermidda-
gen (r) (22) 13.10 Ekstrem oppdragelse (6)
14.05 Joey (r) (19) 14.30 Sykkel-VM: Tempo,
menn Direkte fra temporittet for menn i VM i
landeveissykling i Limburg i Nederland med
Reidar Borgersen fra Krokstadelva som det
norske håpet. 17.00 Sykkel-VM: Etter rittet.
Høydepunkter, kommentarer og intervjuer
etter mennenes individuelle tempo-konkur-
ranse under VM i landeveissykling i Nederland.
17.30 Ettermiddagen (23)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen

(23) Underholdningsprogram.
19.30 Hotel Cæsar

(51) Norsk såpeopera.
20.00 20.00 med Raske Menn

(4) Underholdingsprogram.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Det er deg vi er glad i

Norsk dokumentar. For ett og et halvt
år siden falt den aktive seksbarnsfa-
ren Torgeir Foss ned fra et tre hjem-
me i hagen og ble lam fra brystet og
ned. Da han våknet fra koma, bestem-
te han seg for å dokumentere sin
kamp tilbake til livet og jobben som
TV 2-reporter. Resultatet er blitt en
svært personlig film om norsk helse-
vesen, og om en familie som har fått
livet smadret.

22.40 Harde fakta
(4) Norsk aktualitetsprogram.

23.10 Pengene på bordet (r)
(9) Underholdningsprogram.

00.10 Blue Bloods
(12) Am. dramaserie.

01.00 Numbers
(1) Am. krimserie.

01.50 Criminal Minds (r)
(2) Am. spenningsserie.

02.35 The Cleaner (r)
(9) Am. dramaserie.

03.25 Sons of Anarchy
(1) Am. dramaserie.

04.20 Damages
(7) dramaserie.

05.05 Kontoret (r)
05.30-05.40 Sonen

06.00 Se opp for Susan (r) (33)
06.30 Alle elsker Raymond (r) (75)
07.00 Tvins 2012 08.30 I gode og
onde dager (3901) 09.20 Oprah
(r) (798) 10.10 Dr. Phil (r) (1747)
11.05 Dr. Phil (r) (1748) 12.00
Oprah (r) (801) 13.00 Luksusfel-
len Sverige (r) (7) 14.00 Rednings-
skøyta (r) (14) 14.30 Kjendisbar-
nevakten (r) (1) 15.30 Top Chef (r)
(5) 16.30 Alle elsker Raymond (r)
(76) 17.00 The Mentalist (r) (22)
18.00 Bones (r)

(38) Am. krimserie.
18.55 Luksusfellen Sverige

(8) Sv. livsstilsprogram.
20.00 Redningsskøyta

(15) Norsk dokumentar-
serie.

20.30 Luksusfellen
(4) Norsk livsstilsserie.
Therese Marthinsen og
Jan Tore Kiserud drøm-
mer om å gifte seg og
kjøpe et større sted å bo
for seg og sin tre år
gamle datter. Deres øko-
nomiske virkelighet tilla-
ter imidlertid ingen av
delene. I mange år har
de lagt bort regninger
uten å betale og har
255.000 kroner i inkasso-
og privatgjeld.

21.30 Boligjakten
(3) Norsk livsstils-
program. Hans Christian
møter i kveld ekteparet
Marit og Geir som har en
drøm om å flytte fra
Salangen i Troms til et
bedre klima på
Østlandet. De ønsker
seg nærhet til en flyplass
som kan ta dem avgårde
til varmere strøk siden de
har to døtre med astma.

22.30 Paradise Hotel Danmark
23.20 Kongen av Queens (r)
23.50 Bones (r)
00.45 The Mentalist (r)
01.45 Commandments

Am. drama fra
1997.

03.35 Weeds (r)
04.10 Lov og orden (r)
04.55 The Unit (r)

06.00Magikerne på Waverly
Place (r) (1) 06.25 Steg for steg (r)
(36) 06.50 Steg for steg (r) (37)
07.15What I Like About You (r)
(15) 07.40 America's Funniest
Home Videos (r) (7) 08.05 Ameri-
ca's Funniest Home Videos (r) (8)
08.30 Den syvende himmel (5)
09.20 Hundehviskeren (r) (1)
10.10 4-stjerners middag (r) (19)
11.00Will & Grace (r) (69) 11.25
Christine (r) (8) 11.50 Cougar
Town (r) (12) 12.20 Friends (r) (3)
12.50 Slankekrigen (r) (1) 14.45
One Tree Hill (r) (12) 15.40 Chris-
tine (r) (9) 16.10 Happy Endings
(r) (15) 16.40 Cougar Town (r)
(13) 17.10 Friends (4) 17.40 Two
and a Half Men (4)
18.05 The Big Bang Theory (r)
18.30 The Big Bang Theory (r)

(14) Am. komiserie.
19.00 America's Funniest

Home Videos (r)
(33) Am. underhold-
ningsserie.

19.30 Gøy på landet
(15) Norsk realityserie.
Rissa viser seg å være en
ressurssterk kommune,
med flust av aktiviteter
for de besøkende byda-
mene. Arild og Tommy
viser damene rundt, og
de får blant annet være
med på blåskjelldyrking.

20.30 Kompani Karlsen
(2) Norsk underholdning.

21.30 I kveld med YLVIS
(3) Norsk talkshow.

22.30 Episodes
(2) Am. komiserie. Sean
og Beverly har fortsatt
ikke kommet seg etter
avgjørelsen om å gjøre
Matt LeBlanc til stjernen
i deres nye TV-serie.

23.05 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Special Victims Unit (r)
01.45 CSI (r)
02.40 Human Target (r)
03.35 Castle (r)
04.20 Friday Night Lights (r)
05.05 Steg for steg (r)
05.30-06.00 Steg for steg (r)

07.00Morgennytt 10.00 Ut på tur til Svalbard (r)
11.00 NRK nyheter 11.05 Nye triks (r) 12.00 NRK
nyheter 12.10 Herskapelig redningsaksjon (r) 13.00
NRK nyheter 13.05 Førkveld (r) 13.45 Svenske hem-
meligheter (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Ut i naturen
(r) 14.30 Bondeknølen (r) 15.00 NRK nyheter 15.10
Hygge i Strömsö (r) 15.50 Glimt av Norge: Bogstad
gård (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Tore på sporet (r)
17.00 NRK nyheter 17.10 Valpekullet (r) 17.40 Odda-
sat – nyheter på samisk 17.55 Tegnspråknytt 18.00
Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt 20.15 Solgt! 20.45 Glimt av
Norge: Gatelangs i Steinkjer 20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30Migrapo-
lis 23.00 Kveldsnytt 23.15 Trygdekontoret (r) 23.55
Forteljingar frå saunaen (r) 01.15 Solgt! (r) 01.45
Brennpunkt (r) 02.45Mat, fusk og dårlige vaner (r)
03.15 Nye triks (r) 04.05 Nattsending

09.05 Løysingar for framtida (r) 10.00
Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.15
Distriktsnyheter 13.35 Pakket og klart
(r) 14.05 Landeplage (r) 14.35 Aktuelt
(r) 15.05 Urix (r) 15.25 Dallas 16.10
Jessica Fletcher (r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten 19.00Meister-
klasse (r) 19.45 Svenske dialektmyste-
rium 20.15Mat, fusk og dårlige vaner
20.45 Joanna Lumley: Draumen om
Nilen (r) 21.30 Filmbonanza 22.00
NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Banksy
– kongen av gatekunst. Br. dokumen-
tar. 23.50 Barnets beste (r) 00.30
Nasjonalgalleriet (r) 01.00 Schröding-
ers katt (r) 01.30 Oddasat – nyheter
på samisk (r) 01.45-09.05 Distriktsny-
heter

06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 10.00
God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) 13.10
Ekstrem oppdragelse. Am. realityserie. 14.10 Joey (r)
14.40 Beverly Hills 90210 (r) 15.30 Raising Hope
16.00 Home and Away 16.30 Home and Away 17.00
En moderne familie (r) 17.30 Ettermiddagen. Under-
holdningsprogram. 18.30 Nyhetene 18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene 19.00 Ettermiddagen. Under-
holdningsprogram. 19.30 Hotel Cæsar 20.00 Oppgra-
der! Norsk gameshow. 20.30 TV 2 hjelper deg. For-
brukermagasin. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25
Sportsnyhetene 21.40 Torsdag kveld fra Nydalen.
Norsk underholdning. 22.40 Nattskiftet 23.10 20.00
med Raske Menn (r) 00.10 Homeland (r) 01.05
Homeland (r) 02.00 Numbers 02.50 Criminal Minds
(r) 03.35 The Cleaner (r) 04.25 Sons of Anarchy 05.10
En moderne familie (r) 05.30 Kontoret (r) 05.55-06.00
Sonen

06.00 Se opp for Susan (r) 06.30 Alle
elsker Raymond (r) 07.00 Tvins 2012
(r) 08.30 I gode og onde dager 09.20
Oprah (r) 10.10 Dr. Phil (r) 11.05 Dr.
Phil (r) 12.00 Oprah (r) 13.00 Luksus-
fellen Sverige (r) 14.00 Redningsskøy-
ta (r) 14.30 Luksusfellen (r) 15.30 Top
Chef (r) 16.30 Alle elsker Raymond (r)
17.00 The Mentalist (r) 18.00 Bones
(r) 18.55 Luksusfellen Sverige 20.00
Redningsskøyta 20.30 Småbruket
21.30 The Finder 22.30 Paradise
Hotel Danmark 23.20 Kongen av
Queens (r) 23.50 Bones (r) 00.45 The
Mentalist (r) 01.45 The Finder (r)
02.40Major Payne. Am. komedie fra
1995. 04.30 The Unit (r) 05.15 Spis
deg sexy (r) 05.59-06.00 No program

06.00Morgensending 10.10 4-stjer-
ners middag (r) 11.00Will & Grace (r)
11.25 Christine (r) 11.50 Cougar
Town (r) 12.20 Friends (r) 12.50 Slan-
kekrigen (r) 14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r) 16.10 Happy
Endings (r) 16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends 17.40 Two and a Half
Men 18.05 The Big Bang Theory (r)
18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00
America's Funniest Home Videos (r)
19.30 Gøy på landet 20.30 Den hem-
melige millionæren 21.30 Åndenes
makt 22.30 Special Victims Unit
23.30 Castle (r) 00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Special Victims Unit (r) 02.20
CSI (r) 03.10 Human Target (r) 04.00
Castle (r) 04.45 Nattsending

19.45: Forbrukerinspektørene 20.45: Status Norge: Bonde.. 19.00: Ettermiddagen 21.30: Boligjakten22.30: Episodes

22.30: Migrapolis 22.30: Banksy – kongen av... 22.40: Nattskiftet 20.30: Småbruket21.30: Åndenes makt

26



■ Lik vår 
Facebook-side
– Har du elever på den videre-
gående skolen i Finnfjord-
botn? Eller er du elev der selv?
Gå inn og lik vår Facebook-
side, Finnfjordbotn VGS, så får
du nyheter fra skolen rett til
deg. Vi har også fått en ny
hjemmeside, Senjavideregå-
endeskole.no, som snart vil
overta for den gamle siden til
Finnfjordbotn Videregående
skole.
Det skriver Bente Bråthen,
nettredaktør, i en epost.

■ Busstur
– LHL Finnsnes og omegn
minner om medlemsturen
med buss til Sommarøy 3.–4.
oktober. Det er enda noen
plasser igjen. Vi kjører via
Malangen, og stopper på
Malangen Brygge for en mat-
bit. På Sommarøy kan vi blant
annet besøke en kunstbrukbu-
tikk, før vi inntar hotellet og
middag. Ring Åshild på tele-
fon 958 14 963 for mer info,
snarest p g a bestilling av rom.

Det skriver Åshild Renland i
økonomi- og kulturutvalget i
Finnsnes og omegn LHL i en
epost.

■ Medlemsfest
– LHL Finnsnes og omegn
arrangerer fest for sine med-
lemmer lørdag 13. oktober på
Grasmyr grendehus. Vi har
invitert Tromsø LHL, og derfra
kommer det mange. Så vi
håper på en trivelig fest. Det
blir varmrett, kaffe og kaker
og dans. Denne festen blir
IKKE avlyst, da det allerede er
mange påmelte. Ring Åshild
for info og påmelding på tlf
958 14 963 senest 7. oktober
på grunn ab beregning av
mat.

Det skriver Åshild Renland,
leder for økonomi – og kultur-
utvalget i LHL i en epost til
Baksia.

■ Kirkekor
– Mefjorden kjerkekor starter
øvingene torsdag 20. septem-
ber i Mefjordkjerka. Det er
tanken å reorganisere koret
med mange nye sangere og
nytt sangstoff.  Vi ønsker gam-
le og nye medlemmer vel-
kommen til et fint fellesskap.
Ragnhild & Trond.
Det skriver Ragnhild Helle-

mo i en epost.

■ Briller funnet
Mari Vikestad er på tråden.
– Jeg har funnet et par bril-

ler ved avkjøringen til Silsand
nord. Brillene er røde og svar-
te. Hvis det er noen som saver
brillene kan jeg kontaktes 976
63 628, opplyser Vikestad.

– Kniv funnet på Seterveien

mellom Nordhus og Krok-

bekktjønna i uke 36 . Jan

Hoel, Bardufoss. Telefon

905 05 299.

S
M
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• 77 85 20 00
• patraden@folkebladet.no

• FB TRÅDEN <din melding> til 2399

■ Husk alltid å oppgi navn tilredaksjonen, selv om duønsker meninga anonymt påtrykk. Vanlige På tråden-mel-dinger skal ha fullt navn påtrykk.

Sint? Opprørt? Eller bare glad? 
Send inn din mening som SMS/MMS med kodeord 

FB MENING <din mening>
til nummer 2399. Kr. 3,- pr. melding.

Selv om du ønsker å være anonym, må du oppgi navnet ditt til redaksjonen.

Landbruksminister Trygve
Slagsvold Vedum kom nylig
med noen påstander som
fikk meg til å undre over
hans forhold til fagkunnskap
og fakta. 11.09 debatterte
han I Dagsnytt 18 haltende
med Ulstein, forfatteren av
boka Kjøttfrie dager og kro-
nikken «matprat og tullprat»
I VG. Temaet for diskusjonen
var opplysningskontoret for
kjøtt, samt gress og kraftfòr.
Nordmenn liker ikke å spise
maten til sultende barn i den
fattige delen av verden, der-
for vil Sp gi oss god samvit-
tighet og skape inntrykk av
at norsk kjøttproduksjon er
basert på gress. Vedum
romantiserer det industriali-
serte landbruket ved å si at vi
er avhengig av norsk kjøtt-
produksjon for å utnytte
gresset. Riktignok spiser kuer
gress, men også omlag 50
prosent kraftfôr. Han glem-
mer også å nevne at dyrene
vi har mest av her i landet,
nemlig fjørfe og gris, nesten
utelukkende lever på korn og
soya. Verdens matfat tøm-
mes når våre husdyr spiser
denne maten som kunne
blitt til menneskeføde. Sta-
dig høyere ytelseskrav til
produksjonsdyrene har ført
til at karbohydratinnholdet i
kraftfôret de siste årene har

vært fallende. Råvarer vi har
selv, som bygg, havre, fòr-
hvete og rug minsker til for-
del for soyamel og maisglu-
ten. Produsentene fòrer med
mer proteinrike fortyper og
det importeres følgelig mer
soya, hovedsakelig fra Brasil.
Sp, forbrukeren og bøndene
selv tror kanskje dette også
er norske råvarer, siden brasi-
lianske soyabønner som
importeres og deretter males
til mel i Norge kan markeds-
føres som norsk. Soyapro-
duksjon er vel knapt mulig å
få til i Norge grunnet klima,
og så mye som 38 prosent
av råvarene i kraftfôret er
importert. Internasjonale
miljørapporter fra f.eks. FAO
og UNEP slår fast at det mest
effektive tiltaket man kan
gjøre for å redusere egne
miljøutslipp, er å redusere
kjøttforbruket. Kjøttproduk-
sjon legger beslag på enor-
me vann og landressurser.
Disse kunne blitt utnyttet
bedre og til fordel for flere
om vi fulgte helsemyndighe-
tenes råd om å redusere
kjøttforbruket. I stedet forsø-
ker Matprat og Sp å få oss til
å spise mer kjøtt ved å påstå
at produksjonsdyrene snak-
ker og smiler og lever på
bærekraftig kost.

Marit Emilie Buseth

• På tråden på telefon: Ring 77 85 20 00 — på tråden-meldinger skal inneholde fullt navn på trykk.
• På tråden som SMS: Send meldinga FB TRÅDEN (din melding og fullt navn) til 2399. (Kr. 3,- pr. melding - maks 120 tegn)

• På tråden som epost: Send til patraden@folkebladet.no (NB! Kjøp og salg godtas ikke på Baksia)
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■ Jubileumsfest
– Minner om påmelding til 25
års jubileumsfest for Sørreisa
historielag lørdag 29. septem-
ber på det nye Grendehuset til
Skøelv IGL. Det blir stor fest-
middag med kulturelle inn-
slag. Trubadur Laurits Dalseth
vil synge sanger med tekst av
Helge Stangnes. Rimfrost Tea-
terensemble vil framføre
utdrag fra sommerens teater-
forestilling Ildsjel. Festen er
åpen for alle medlemmer av
Sørreisa historielag, også nye
medlemmer er velkommen.
Påmeldingsfristen er fredag
21. september. Påmelding på
telefon 926 29 826 til Dag
Martinsen eller epost til
post@sorreisahistorielag.no.

■ Det digitale 
biblioteket
– Lenvik folkebibliotek plan-
legger stor grad av selvbetje-
ning i den nye Kunnskapspar-
ken som skal stå ferdig neste
sommer. Hele torsdag 20.sep-
tember vil vi demonstrere
selvbetjent utlån og mulighe-
tene du som låner har til å
reservere bøker og adminis-
trere egne biblioteklån. Vi vil
også demonstrere avisartikkel-
basen A-tekst og Bokhylla.no

som er to gratis nettportaler
av stor bruksverdi for studen-
ter, skoleelever og privatper-
soner.

Det skriver Kristin Strand
Iden, bibliotekar ved Lenvik
folkebibliotek i en epost til
patraden@folkebladet.no.

■ Onsdagskafé
– Onsdag 19.septemper er
alle hjertelig velkommen til
formiddagskafé på SAFA. Den-
ne gang er det Salangen LHL
som har ansvaret. De vil også
informere om
L u n g e / k o l s -
k a m p a n j e n
«Blås Liv». Der-
som du trenger
skyss eller vil ha
mer info. er det
bare å ringe til
SAFA på tlf: 77 17 11 42.
Håper vi sees.

Det skriver Anna Aglen
Løkse ved Salangen frivillig-
sentral til Baksia.

■ Ettermiddagskaffe
med Lenviks ordfø-
rer
– Torsdag 20.september på
ettermiddagen, kan du møte
ordføreren i Lenvik på biblio-

teket. Benytt sjansen til å ta
opp dine hjertesaker eller få
lufta dine ideer for et framti-
dig Lenvik som det er godt å
bo i! Biblioteket stiller med
kaffe og noe å bite i. Velkom-
men til hver især! Det skriver
Kristin Strand Iden ved Lenvik
folkebibliotek.

■ Gjenglemte briller
May-Britt Hansen har sendt
følgende epost til Baksia.

– Liten damebrille evt. bar-
nebrille gjenglemt på vente-

rommet på Finns-
nes tannklinikk.
Her ligger også ett
brille-etui, som
ikke passer til disse
brillene.  Briller og
etui kan hentes i
resepsjonen på

tannklinikken.  Spørsmål ang.
brillene kan rettes til tannkli-
nikken på telefon 77 87 02
70.

■ Katter gis bort
– Jeg har to katter som gis
bort. Begge monser. Den ene
er to år gammel, grå og lang-
håret. Den andre er ett år, hvit
og langhåret med blå øyne.
Hans mor er en ragdoll rase-
katt. Begge er kastrerte og id-

merket, renslige, snille og
vant til barn. Dersom du eller
noen du kjenner kan være
interessert, ring meg på tlf
906 61 641.

Det skriver Hildegunn Paul-
sen i en epost til
patraden@folkebladet.no.

■ Påminnelse 
om viltaften
–UL Breidablikk minner om
fristen for å melde seg på vilt-

aftenen på Skaland den 20.
oktober. Fristen er 20. sep-
tember. Mye god mat som du
sjelden får servert, og fin
musikk!

Det skriver Jan H. Moan i en
epost til Baksia.

■ Advokatvakt
Kristin Strand Iden ved Lenvik
folkebibliotek har sendt føl-
gende melding til Baksia.

– Advokatvakta tar imot pri-
vatpersoner annenhver tors-
dag ettermiddag på Lenvik
folkebibliotek. Torsdag
20.september vil advokat
Hans A. Karoliussen orientere
om dette gratistilbudet.
Trenger du juridisk hjelp eller
ønsker mer informasjon om
tilbudet, er du velkommen til
biblioteket på torsdag! Vi byr
på kaffe og noe å bite i.

• 77 85 20 00
• patraden@folkebladet.no

• FB TRÅDEN <din melding> til 2399

■ Husk alltid å opp
gi navn til

redaksjonen, selv om du

ønsker meninga anonymt på

trykk. Vanlige P
å tråden-mel-

dinger skal ha 
fullt navn på

trykk.

Finnsnes i går kl. 15.45 Onsdags-været

Stort sett uendret temperatur. 
Torsdag uendret eller litt lavere temperatur.
Dagens varsel: Vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte steder, vesentlig
på kysten i nord. Regn, vesentlig i nord. Fra onsdag formiddag overveiende
sørvestlig bris. Etter hvert stort sett oppholdsvær, først i sør.
Torsdag: Skiftende bris. Fra torsdag ettermiddag vestlig bris, av og til frisk
bris. Enkelte regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Ellers perioder med sol.
Fredag: Vestlig bris, til dels frisk bris på kysten. Noen regnbyger, særlig i
ytre strøk. Snø i fjellet. Kjølig.

Onsdag 19. september
Flo 03.33            Fjære 09.46
Flo 15.59            Fjære 22.05

Torsdag 20. september
Flo 04.16          Fjære 10.29
Flo 16.42          Fjære 22.51

Flo/fjære på FinnsnesSola
I dag:
Opp.......06.14
Ned.......19.00

I morgen:
Opp.......06.18
Ned.......18.55
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I dag I morgen Fredag Lørdag Søndag

• På tråden på telefon: Ring 77 85 20 00 — på tråden-meldinger skal inneholde fullt navn på trykk.
• På tråden som SMS: Send meldinga FB TRÅDEN (din melding og fullt navn) til 2399. (Kr. 3,- pr. melding - maks 120 tegn)

• På tråden som epost: Send til patraden@folkebladet.no (NB! Kjøp og salg godtas ikke på Baksia)

■ Se flere
meldinger på 
nest siste side

FOTO: MARIA HOLM SIMONSEN

Europa og verden i morgen
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Gis bort. Disse to monsene
søker nye hjem. FOTO: PRIVAT


