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Trailer veltet
En trailer sperret natt til i går
veien på E8 i Sørbotn i Ramfjorden. Ulykken skjedde
rundt klokken 02.35. Ingen
ble skadd.- Traileren skal ha
kommet utenfor veien og
veltet i en slak venstresving
på sjøsiden av veien retning
Tromsø, sier operasjonsleder Børge Lindberg.
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Problem-binge blir flyttet
Tromsø kommune og Hamna IL er
enige om å flytte den omstridte
ballbingen ved Hamna skole - ikke
på grunn av de gjentatte naboklagene på grunn av støy - men fordi
det nå blir etablert kunstgressbane
og fordi Hamnahallen igjen er reist,
slik at behovet for de ballspillende
barna skulle være dekket i nærområdet.

Facebook-bot

Samtidig sparer man midler til
den påkrevde støyskjermingen
man er pålagt.
Det var i fjor at kommuneoverlegen i Tromsø konkluderte med
at støyen fra bingen var helsefarlig.
Nå ser det ut som det kan løse seg
til det beste for alle parter. Man ønsker å demontere bingen før vinteren, lagre og rehabilitere og flytte
den til Solneset skole til våren.

Politiet har ilagt en kvinne i
Steigen en bot på 4.000 kroner
etter å ha gått inn på Facebookprofilen til en mann i februar.
Der sendte hun meldinger
og skrev på hans profil - hvor
hun utgav seg for å være ham.
I tillegg endret hun passordet på kontoen, slik at han selv
ikke kom seg inn på denne.

Strikker lester til
engelske gjester

VARM VELKOMST: Sanitetskvinnene
Randi Sætherskar (t.v.) og Bjørg Dahl
viser fram gode, gammeldagse grå
ullsokker som skal varme kalde og
bleike engelske studentføtter når de
kommer på besøk til høstlige Dyrøy.
Foto: Torgeir Bråthen

Studentene fra Universitetet i Southampton skal i hvert
fall ikke fryse på føttene mens de er i
Dyrøy.
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BRØSTADBOTN (Nordlys): Lokale sanitetskvinner sørger for at
hver eneste engelskmann som setter sin fot i Dyrøy får ekte håndstrikkede ullester å varme undersåttene sine i.
– Vi er sikre på at de blir fornøyde, og varme på beina. Dette er ordentlig tovede sokker som holder
ei lang stund, sier Bjørg Dahl og
Randi Sætherskar i sanitetsfor-

eninga.
En delegasjon på 16 britiske studenter og lærere kommer for å være
med på Dyrøyseminaret til uka, og
de skal få en ekstra varm velkomsthilsen, selv om de ikke kommer fra
Leicester.
– Jeg tror de vil trenge ullestene. De skal bo på det gamle
handelsstedet på Kastnes mens
de er her, og der er det litt golvkaldt, sier Nina Nikolaisen i Dyrøyseminaret.
For å hindre at britene får kalde
føtter gikk man derfor til sanitetskvinnene. De er kjent for sine kunster med strikkepinnene, og holder
uansett på å strikke seg opp til messa de skal ha seinere i høst.
– De gikk til ekspertene, smiler
Dahl, som forteller at det bare tar
to-tre dager å strikke et par lester.

Framtiden på nettet
Britene studerer «Web science» på

Universitetet i Southampton, og
skal mens de er i Dyrøy også ha en
fagdag på skolen der elevene får
lære om nettvett og kritisk tenkning
til nettet. På Dyrøyseminaret skal
de britiske studentene kjøre et verksted som kalles «Web futures».
– Dette blir spennende. Verkstedet er fulltegnet, blant annet med
elever fra IB-linja fra Senja videregående i Finnfjordbotn, sier Marit
Alvig Espenes.

Øvre aldersgrense 35 år
Temaet for årets dyrøyseminar
er «ung medvirkning», og dette
kommer til uttrykk på mange
måter. Ikke minst på talerstolen.
– Det skal vises på podiet at det er
de unge som er i fokus, og at det er
de unge vi skal høre på. Derfor har
vi satt en aldersgrense i år. Alle
foredragsholderne må være under
35 år, slår Alvig Espenes fast.
Eneste unntak arrangørene aller

PÅ VEI: Engelske studenter
og lærere fra
Universitetet i
Southampton
besøker NordNorge.
nådigst gjør er for statsråd Liv Signe Navarsete og dyrøyordfører
Randi Lillegård. Ungdomsfokuset
er ikke tilfeldig valgt, og representerer en underliggende drivkraft
bak hele Dyrøyseminaret.
– Dette handler om å motivere

ungdommen til å tenke på å bo og
jobbe i regionen. Det handler om
hvordan vi kan tiltrekke oss ungdom og kompetanse, sier Marit Alvig Espenes.

