
11. - 13. juni 2015
Coop-banen i Bossekop
18 års aldersgrense. Billetter kjøpes på billettservice.no,
aurorabillett.no og hos Puskas i Alta. Se våre nettsider
for fullt program: www.altasoulogblues.no

Har du sikret deg billett
til årets festival i finnmark?
Gå inn på billettservice.no eller aurorabillett.no

- OVERBYGGET TØRRDOKK - www.slippen.no

«Selvfølgelig!»
Tlf. 78 42 48 80

Vakttlf. 908 30 846

BÅTMOTORER
Deler - Service

mandag 11. mai 2015 { årgang 102 { nr.: 106 { Pris Kr. 30,-

Vest er  
raskere 
enn øst 
side 6 og 7 

SIDE 8 OG 9 

– Dataspill er en 
fullgod sport 

Kafé og  
politikk  
mest pop

Storhallmessa i Lakselv:

side 4,5 og 20

Arbeidet med kommunesammenslåing: 

Utstyr til 600.000 kroner og  
kommunens flerbrukshall  
til disposisjon: 



2 |  | MENINGER|   
Finnmark DagblaDMaNDag  11. MaI 2015

leder: 11.05.15

■■■ De fire borgerlige partiene er enige om hvordan de nye 
bilavgiftene bør utformes. I korthet er det snakk om å sti-
mulere til en grønnere og sikrere bilpark. Bensin— og die-
selbiler blir dyrere, men det samlede avgiftstrykket kom-
mer til å gå ned.

■■■ Utslipp vil gi økt avgiftsbelastning. På den annen side skal 
hestekrefter og vekt telle mindre når avgiften beregnes. El-
bilene beholder avgiftsfordelene ut 2017, og fritaket for en-
gangsavgift ved kjøp av nullutslippsbiler forlenges til 2020. 
Det vil bli vurdert å erstatte momsfritaket for slike biler med 
et tilskudd som blir trappet ned i takt med den teknologiske 
utviklingen for elbiler og an-
dre nullutslippsbiler.

■■■ Elbiler har store avgifts-
messige fordeler. Det har ført 
til at Norge har blitt et fore-
gangsland på dette området. 
I dag er ruller det over 50.000 
elbiler på norske veier. Nå er 
vi snart kommet til det punk-
tet hvor det også gjelder å 
knipe litt igjen på elbilgode-
ne. Derfor er det klokt av de 
borgerlige partiene å ilegge 
elbiler halv årsavgift fra 1. ja-
nuar 2018 og full årsavgift to 
år senere. Halv firmabilskatt 
på elbiler bør også bli historie.

■■■ Det er også fornuftig å gi 
lokale myndigheter frihet til 
å fastsette om elbiler fortsatt 
skal ha gratis parkering, til-
gang til gratis strøm og mu-
lighet til å kjøre i kollektivfel-
tene. Noen steder i landet er 
det behov for å stramme inn 
på disse elbilfordelene, andre 
steder er det gunstig å fortset-
te med slike ordninger i noen 
år til.

■■■ Elbiler er opplagt et klima-
messig framskritt, men også 
elbiler utgjør problemer miljømessig og når det gjelder fram-
kommelighet. Dette er forhold som må tas med i beregnin-
gen når de nye bilavgiftene skal utformes i årene framover. 
Derfor vil det være logisk å innføre en viss avgift for elbiler 
som passerer bomringer og bomstasjoner.

■■■ Det er spesielt politisk interessant at Fremskrittspartiet 
og Venstre har klart å bli enige om mer miljøvennlige bil-
avgifter. Dette er partier som i slike spørsmål står på hver 
sin ytterfløy. Frp vil ha lave bilavgifter. Venstre vil ha høye 
miljøavgifter. Forhandlingene har foregått i det stille. Denne 
prosessen står i grell kontrast til bråket som oppsto rundt 
statsbudsjettet i fjor høst. Statsminister Erna Solberg har 
tydeligvis lært av dette.

■■■ Og nå har altså de borgerlige partiene klart å inngå et kom-
promiss om bilavgifter. Det bør kunne samle bred støtte i 
Stortinget, noe som igjen vil borge for forutsigbare rammer 
i mange år framover. Vingling skaper usikkerhet og frustra-
sjon. Miljøpolitikken er inne på rett spor. Bilistene vet også 
hva de har å følge.

De nye  
bilavgiftene

Det er også for-
nuftig å gi lokale 
myndigheter fri-
het til å fastsette 
om elbiler fortsatt 
skal ha gratis 
parkering, tilgang 
til gratis strøm 
og mulighet til 
å kjøre i kollek-
tivfeltene. Noen 
steder i landet er 
det behov for å 
stramme inn på 
disse elbilforde-
lene, andre steder 
er det gunstig å 
fortsette.

Holder renta: Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt renta uforandret, men poengterer at den fortsatt 
kan bli satt ytterligere ned. Foto: terje Pedersen, AnB

Kommentar

Kjell Werner
Redaktør ANB

■■■ Norges Bank valgte å holde 
styringsrenta uforandret på 
1,25 prosent. Men sentralbank-
sjef Øystein Olsen poengterer at 
det fortsatt er utsikter til at renta 
blir satt ned i juni.

■■■ Utviklingen i norsk økonomi 
har vært om lag slik Norges Bank 
anslo i mars. Prisveksten er nær 
2,5 prosent, og arbeidsledighe-
ten øker litt. Lønnsoppgjøret ble 
svært moderat og noe lavere enn 
det Norges Bank har anslått. På 
den annen side har oljeprisen 
steget litt, og etterspørselen 
fra husholdningene holder seg 
oppe. Samtidig er det bekym-
ringsfullt at boligprisene fort-
sette å øke. Ola og Kari har også 
mer gjeld enn forventet.

■■■ På denne bakgrunn var det 
fornuftig av Norges Banks ho-
vedstyre å holde styringsrenta 
uendret. Ekspertene var delt i 
synet på hva sentralbanken kom 
til å gjøre, og uenigheten sto om 
renta ville bli satt ned nå eller 
om den skulle bli stående uen-
dret. Noen eksperter mener at 
Norges Bank har skapt utsikker-
het om hva som skjer ved neste 
korsvei, men Øystein Olsen ber 

tvilerne om å lese hans innled-
ning og hovedstyrets vurdering 
en gang til. Klarere kan det ikke 
sies fra sjefen i Norges Bank.

■■■ Tirsdag legger regjeringen 
fram revidert nasjonalbudsjett. 
Finansminister Siv Jensen bør 
holde fingrene unna oljefondets 
velfylte krukke. Regjeringen vil 
gjøre vondt verre dersom olje-
pengebruken økes. Et moderat 
lønnsoppgjør har lagt et godt 
grunnlag for at konkurranseut-
satte bedrifter kan styrke situ-
asjonen. Ei svak krone hjelper 
også godt for eksportbedriftene.

■■■ Det bør bekymre at ledighe-
ten er på vei opp. Lav oljepris 
har ført til et fall i oljeinveste-
ringene. Men her må vi huske 
på at reduksjonen skjer fra et 
rekordhøyt nivå. Det er ventet 
konjunkturoppgang allerede 
neste år. Politikerne må derfor 
ikke få panikk.

■■■ Regjeringen vurderer hva 
Norge må gjøre for å henge med 
i konkurransen med våre nabo-
land som har senket selskaps-
skatten. Et ekspertutvalg har 
utredet dette spørsmålet og an-
befalt at også Norge senker sel-
skapsskatten ytterligere fra da-
gens sats på 27 prosent til 20. 
Problemet er bare at mange av 
finansieringsforslagene fra ut-
valget er politisk uspiselige i 

flere leire. 

■■■ I så måte er det interessant å 
merke seg at svekkelsen av kro-
na de siste årene har styrket be-
driftenes konkurranseevne mer 
enn verdiene av hele selskaps-
skatten. Derfor haster det ikke 
for regjeringen å senke denne 
skatten. Regjeringen bør hel-
ler bestrebe seg på å skape et 
bredt politisk forlik for lavere 
selskapsskatt. Flere partier må 
sette kjepphester på stallen. Da 
er det viktigere å bruke litt ek-
stra tid, ikke rykke fram for fort. 
Hastverk kan bli lastverk.

" 

Finansminister 
Siv Jensen bør 
holde fingrene 

unna oljefondets velfylte 
krukke. Regjeringen vil gjøre 
vondt verre dersom oljepen-
gebruken økes. Et moderat 
lønnsoppgjør har lagt et 
godt grunnlag for at konkur-
ranseutsatte bedrifter kan 
styrke situasjonen. Ei svak 
krone hjelper også godt for 
eksportbedriftene.
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En av festene var i Hammerfest. Der ble politiet tilkalt etter klage om støy. 
I Alta har det vært to tilfeller med naboklager. Politiet kom til begge 
festene. Den ene ble avsluttet av politiet, den andre festen fikk lov å 
fortsette med lovnad om å holde lydnivået på et akseptabelt nivå.
Den siste festen som ble dempet, var en russefest i Alta.
– Festeier har fått pålegg om å avslutte festen, dersom dette ikke 
etterkommes opprettes anmeldelse, sier politiets operasjonsleder på 
Twitter.

Politiet stanset fire 
fester natt til søndag 

VOLDELIG I KONTROLL: 
Natt til søndag nektet 

en mann å stoppe i en politi-
kontroll i Alta. Patruljen tok 
opp jakten på bilen, og fikk 
stanset den. Under pågripel-
sen utøvde mannen vold mot 
politibetjent, og vil bli an-
meldt for forholdet, melder 
Vestfinnmark politidistrikt. 

Brannvesenet, politi og ambulanse rykket ut til trafikkulykke i 
Hammerfest lørdag formiddag.
Til sammen fem personer var involvert i ulykken der en bil ble 
påkjørt bakfra. Fører i den fremste bilen fikk smerter i nakkeregio-
nen.– Alle fem personer ble sendt til legevakta for sjekk. Vi er nå på 
sykehuset og snakker med sjåføren som ble påkjørt bakfra og klagde 
på nakken, sier Opdahl. Politiet vil vurdere førerkortbeslag hos fører 
som kjørte på bilen bakfra.

Fem til legevakt etter 
kollisjon 

Både politikere og 
andre finnmarkinger 
var med da den 70. 
Seiersdagen ble mar-
kert over grensa.

Ole-TOmmy PeDersen
otp@finnmarken.no

NIKEL/MURMANSK: Mens 
sentrale myndighetspersoner 
holdt seg hjemme fra markerin-
gen av Seiersdagen i Russland, 
var både Finnmark og Troms 
representert.

Dagen er kanskje den aller 
viktigste merkedagen på kalen-
deren i Russland, og feiringen 
var spesielt stor i år.

Frig jorde Finnmark
Både fylkesmann Gunnar 
Kjønnøy og fylkesordfører Ru-
nar Sjåstad (Ap) holdt innlegg 
under markeringen ved Alyos-
ha-monumentet.

– Jeg ser tilbake til oktober i 
fjor da vi også sto her i Mur-
mansk og i Kirkenes for å mar-
kere jubileet for frigjøringa av 
Finnmark, som må sees i lys av 
dagens store begivenhet, på-
pekte Sjåstad.

– Videre gir denne markerin-
gen oss en påminnelse om at vi 
aktivt må jobbe for fred og bru-
bygging mellom oss – vi må al-
dri tillate oss å bli likegyldige, 
sa Sjåstad.

Slavearbeid
Også i grensebyen Nikel, en 
drøy times kjøretur fra Kirke-
nes, møtte flere tusen unge og 
gamle opp. Formannskapet i 
Sør-Varanger var representert 
med flere partier, og både sko-
lekorpset og russlandvenner 
fra naboen i vest tok turen.

Ordfører Cecilie Hansen be-
nyttet også anledningen til å 
takke alle som bidro til frigjø-
ringen av Sør-Varanger.

– Den skjedde etter harde og 
blodige kamper med store tap 
av sovjetiske soldater – også på 
norsk jord. Dramatiske og for-
ferdelige minner sitter fortsatt i 
flere av menneskene i Sør-Va-
ranger og Petsjenga som opp-
levde grusomhetene, sa hun i 
sin tale.

Hun trakk også fram fange-
leirene i Sør-Varanger, hvor tys-
kerne holdt sovjetiske fanger 
sendt fra rundt om i Europa.

– De gjennomgikk ufattelige 
lidelser, ofte forbundet med 

slavearbeid, også i Sør-Varan-
ger. Altfor mange, altfor unge, 
mistet livet på brutalt vis. Det 
er vårt ansvar å fortelle kom-
mende generasjoner om dette, 
sa hun videre.

Ved monumentet ble det 

også salutter, ett minutts still-
het og sang til ære for veterane-
ne, før Kirkenes skolemusik-
korps førte an i paraden ned 
mot Lenintorget.

Takket for freden

FRA FINNMARK: Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap), vara Bente Haug (Ap) og fylkesmann Gunnar Kjønnøy ved Alyosha-statuen. Generalkonsul 
Ole Andreas Lindeman i Murmansk deltok også fra norske myndigheter. Foto: Markus karlsen, FinnMark FylkeskoMMune

FRA TROMS: Fylkesrådsleder Line Fusdahl i Troms (i hvit kåpe) deltok 
også. Til venstre Murmansk-guvernør Maria Kovtun.  Foto: Markus karlsen

NIKEL: Både unge og gamle la ned blomster ved seiersmonumentet i 
Nikel sentrum.  Foto: ole-toMMy Pedersen
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Tre av de politiske 
partiene i Porsanger 
sparket i gang valg-
kampen under Stor-
hallmessa i helga. Og 
diskusjonene gikk 
varmt rundt kafébor-
dene.

Tor kjeTil krisToFFersen
tkk@fd.no

Porsanger: For søndag for-
toner Storhallmessa seg mest 
som en gigantisk kafé. Det er 
fullt rundt bordene, mens det 
er mer glissent ute blant stan-
dene der kremmerne falbyr 
sine varer. 

Stemmesankere
Skjønt, det er ikke bare krem-
mere, men også stemmesanke-
re, ute i markedet. På rekke og 
rad har Arbeiderpartiet, Frem-
skrittspartiet og Høyre stands, 
og alle toppkandidatene er ute 
og snakker med velgerne.

Både Arbeiderpartiet og Høy-
re har kandidatpresentasjoner 
som ruller på store tv-skjermer. 
Høyre-ordføreren og hans folk 
deler ut lapper som de vil at 
folk skal skrive om sin hjerte-
sak.  

Skoledebatten ig jen
Og det gjør folk. Marit Nilsen 
har ført opp: «Bevar distrikts-
skolene».

- Det er helt klart min hjerte-
sak. Jeg synes det er helt for galt 
at ungene skal måtte busse fra 
Børselv, for å gå på skole i Lak-
selv. Og så må de være hele da-

gen i Lakselv på skole og SFO og 
kommer ikke hjem før sent på 
ettermiddagen, sier hun.

Ved samme kafébord sitter 
Trygve Myrmel, og han tar til 
motmæle:
– På Vestlandet, der jeg er fra, 
så kjører ungene i skolebuss fire 
mil hver vei, uten at noen kla-
ger. Og det er på så smale veier 
at ikke to biler har plass til å 
passere hverandre. Men her 
oppe bare syter dere!

Det er vel unødvendig å nev-
ne at han får svar på tiltale fra 
Marit Nilsen.

Målløs over responsen
Svar fikk også Høyre-ordfører 
Knut Roger Hanssen.

– Vi fikk inn over 300 svar på 
lørdag. Og jeg er nærmest mål-
løs over responsen. At så man-
ge orker å ta seg tid til å respon-
dere på dette. Og det er mye in-
teressant folk mener, som vi tar 
med oss videre, sier han til 
Finnmark Dagblad.

– Får du mye pepper for ned-
leggelsene ved distriktsskolene?

– Det er noen lapper som om-
handler det, ja, bekrefter Knut 
Roger Hanssen.

– Men vi har også mange lap-
per med innspill som går rett på 
vårt program. Så min analyse er 
at mange er fornøyd med den 
jobben vi gjør, og jeg tror vi 
kommer til å gjøre et godt valg i 
år.

2.000 innom på lørdag
Ifølge Reidulf Høybakken i Por-
sanger idrettslag var det om lag 
2.000 personer innom Storhall-
messa lørdag. Tallet for søndag 
var ikke klart, da denne avisen 
gikk i trykken.

�� Valgkampen sparket i gang under Storhallmessa i Lakselv, og de politiske diskusjonene gikk høylytt på:

Finnmarks største kaFé

MÅPER: Marit Nilsen måper av Trygve Myrmel, når han hevder at det bare er syt når ungene må kjøre buss fra Børselv til      skole i Lakselv.  Alle Foto: tor KJetIl KrIStoFFerSeN

LUFTIGE SVEV: Hoppeslottet er barnas favoritt under 
Storhallmessa i Lakselv.

«HandELSLEkkaSjE»: Dette blide paret hadde tatt 
turen fra Hammerfest for å se. De endte opp med sykkel!

VaLGkaMP: Høyres Jonas Sørum Nymo terger Aps 
Hilde Skanke med den ferske, gode målingen for Høyre. 
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�� Valgkampen sparket i gang under Storhallmessa i Lakselv, og de politiske diskusjonene gikk høylytt på:

Finnmarks største kaFé

MÅPER: Marit Nilsen måper av Trygve Myrmel, når han hevder at det bare er syt når ungene må kjøre buss fra Børselv til      skole i Lakselv.  Alle Foto: tor KJetIl KrIStoFFerSeN

BYTTER: Dag Rune Straumsnes bestemte seg for å bytte bank på 
søndag.  Foto: tor KJetIl KrIStoFFerSeN

SATSER I LAKSELV: Trygve Ballo og Tommy Olsen i Sparebank1. 
 Foto: tor KJetIl KrIStoFFerSeN

Dag Rune Straumsnes gir 
bank til DnB, og hopper 
over til konkurrenten.

Tor kjeTil krisToFFersen
tkk@fd.no

Porsanger: – Jeg er lokal-
patriot. Når DnB legger ned i 
Lakselv, og fjerner fire arbeids-
plasser, så bytter jeg bank. Da 
går jeg over til Sparebank1 som 
satser i bygda. Det sier Dag 
Rune Straumsnes til Finnmark 
Dagblad.

Han har vært DnB-kunde i en 
årrekke, men nå er det over.

– Og de kan ikke påstå at de 
ikke har tjent penger i Lakselv. 
Bare jeg betaler renter i løpet av 
ett år som må lønne en halv stil-
ling, sier Straumsnes.

Ny stilling
Og på Storhallmessa ser man at 
«den enes død, er den andres 
brød». Sparebank1 stilte med 
hele 8 ansatte på standen lør-
dag. 

– Ja vi merker at folk er mis-
fornøyde med DnB som trekker 
seg ut av bygda, og det er man-
ge som kommer til oss, og sier 
de vil bytte bankforbindelse, 
sier finansiell rådgiver Tommy 
Olsen i Sparebank1 i Lakselv.

Trygve Ballo sier Sparebank1 
satser i Lakselv, og oppretter nå 
en ny stilling lokalt.

gir bank 
til banken

SOLGTE BIL: Even Tubez fra Alta Autosenter er fornøyd 
etter å ha solgt den svarte Nissanen til en Lakselv-dame.

SMuLTRInGER: Folk flest liker smultringer på Frp sin 
valgstand.

SuPPORTER: Alf Edvard Masternes leder TILs suppor-
terklubb, og har hatt en tøff helg med tap. 
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2 BLIR 1?: Ordfører Alf E. Jakobsen (til venstre) i Hammerfest og kollega Ragnar Olsen i Kvalsund har kommet godt i gang med prosessene i forhold til kommunereformen, men til slutt er det de respektive kommunestyrene som skal ta stilling til sam-
menslåing eller ikke.  FOTO: ODDGEIR ISAKSEN

aLene: Ordfører Knut Store og Nesseby kommune har bestemt seg å 
utrede alene. FOTO: FINNMARKEN 

Slå sammen eller ikke 
slå sammen? Kommu-
nene i Finnmark har 
startet prosessen – 
med ulik fart.

ODDgeir isaksen
oi@fd.no

Arbeidet med kommunerefor-
men som regjeringen har satt i 
verk er i gang i Finnmark, men 
ingen har valgt løp 1: Vedta nå å 
slå seg sammen med andre 
med virkning fra 1. januar 2017. 
Dermed har kommunene en 
frist til 30. juni 2016 til å ta 
standpunkt. De som går for det, 
blir da slått sammen 1. januar 
2020.

– Prosessene og utredninge-
ne er i gang, og man har kom-
met lenger i vest enn i øst, sier 
seniorrådgiver Bente Larssen 
hos Fylkesmannen i Finnmark. 
Av dem som er kommet lengst, 
trekker hun fram Hammerfest 
og Kvalsund.

 – Dem har gode prosesser og 
det er godt politisk forankret. 
Det er et suksesskriterie uan-
sett om kommunestyrene går 
for det ene eller andre, sier hun.

Utreder alene
Noen få kommuner har ikke 
tatt stilling til utredning, og en 
kommune har bestemt seg for å 
utrede alene: Nesseby.

– Et enstemmig formannskap 
bestemte at vi skal gjøre utred-
ning alene å ha styringen selv. 
Vi kjenner oss selv best, og så 

kan vi be om hjelp fra Fylkes-
mannen når vi trenger det, sier 
ordfører Knut Store i Nesseby.

Status
Her er Fylkesmannens status 
for kommunereformarbeidet i 
Finnmark per 6. mai 2016 – 
med mulige felles utredninger 
med nabokommuner, og kom-
mentarer:
Vardø: Ikke avklart utredning. 
Administrasjonen skal kartlegge 
mulige samarbeidsalternativ.
Vadsø: Skal igangsette prosjekt 
sammen med Sør-Varanger, 
Berlevåg, Båtsfjord og Tana. Har 
gjort vedtak på å delta i prosjekt 
i Øst-Finnmark, initiert av Sør-
Varanger og Vadsø.
Hammerfest: Startet prosess 
i samarbeid med Kvalsund 
kommune. Måsøy kommune 
har kommet med i prosessen. 
Er også i dialog med Nordkapp 
og Porsanger. Disse skal avklare 
deltakelse våren 2015.
Kautokeino: I samisk 
forvaltningsområde. Enighet om 
oppgaver og fremdrift i prosessen 
i samarbeid med Alta, Loppa 
og Kvænangen i Troms. Ønsker 
også et samarbeid med Karasjok 
kommune. Se øvrig kommentar 
på Alta kommune.
Alta: Enighet om oppgaver og 
fremdrift i prosessen i samarbeid 
med Kautokeino, Loppa og 
Kvænangen i Troms. Det er avtalt 
felles kommunestyremøte mellom 
samarbeidskommunene i august 
2015.
Loppa: Enighet om oppgaver 
og fremdrift i prosessen i 
samarbeid med Alta, Kautokeino 
og Kvænangen i Troms. Se 
kommentar på Alta kommune.
Hasvik: Deltar i prosjektet 
«Utredning av kommunestruktur 
for øykommuner uten 
fastlandsforbindelser». Utredning 

�� Status i Finnmark i forhold til kommunereformen:

Kommet lenger i vest enn i øst

er klar og vil danne grunnlaget 
for Hasvik kommunes videre 
prosess
Kvalsund: Startet prosess i 
samarbeid med Hammerfest 
kommune som nå også Måsøy 
deltar i. Se kommentar på 
Hammerfest, samme status
Måsøy: Er kommet med i prosess 
med Hammerfest og Kvalsund 

kommune. Se kommentar på 
Hammerfest, samme status.
Nordkapp: Er i dialog med 
Hammerfest, Kvalsund, Måsøy 
og Porsanger kommune. Skal 
avklare videre prosess og 
samarbeidskommuner våren 2015, 
vurderer samtaler med andre 
nabokommuner.
Porsanger: I samisk 

Finnmark 
rundt

BERLEVÅG: Norway Sea-
foods avdeling Berlevåg 
har søkt kommunen om 

midlertidig lagring av rivingsmate-
riale på Havnevesenets område 
(Støyperiet). Bedriften skal rive ei 
av sine kaier, men har ennå ikke 
fått bortkjøring av rivingsavfallet 
til avfallsplassen i Tana på budsjet-
tet. Derfor søker man om lokal 
lagring til seinest utgangen av 
2016.

ALTA: Formannskapet 
innstiller på å gi Galleri 
Alta skjenkebevilling 

ute på følgende vilkår: 
Skjenking i gruppe 2, skjenke-
området skal være inngjerdet, 
det må være tilstrekkelig med 
vakthold ved uteskjenkingen, 
skjenkestedet skal ha vakter 
som er godkjent av politiet til 
stede som er godt synlig for 
gjester og øvrig publikum. 

HASVIK: Hasvik 
kommunestyre 
behandles nylig kommu-
nereformen. I vedtaket 

heter det: «Hasvik kommune-
styre tar den fralagte utrednin-
gen «Kommunereformen og 
øykommuner uten fastlandsfor-
bindelse» til orientering. Hasvik 
kommunestyre inviterer til 
åpent folkemøte om kommune-
reformen innen utgangen av 
juni 2015. Innbyggerne inviteres 
til å komme med innspill.

KAUTOKEINO: To 
personer har søkt 
Kautokeino kommune 

om fradeling av hver sin tomt i 
Máze. Den ene søker om 
fradeling av tre hyttetomter, og 
den andre av to. Administrasjo-
nen i Kautokeino kommune 
innstiller til landbruksnemndas 
møte 12. mai å si ja til fradeling 
med begrunnelse i at tomtene 
er dekket av løvskog, og vil ikke 
redusere ressursgrunnlaget for 
jordbruk.

LOPPA: Det er konfir-
mantgudstjeneste på 
torsdag, melder Loppa 

menighet på sin Facebook-side. 
De beklager også på Facebook 
at det ikke avholder gudstje-
neste på søndag 17. mai. De 
påminner også sine lesere om at 
det er konfirmasjon i Øksfjord 
kirke på søndag 24. mai som er 
1. pinsedag, og vanlig gudstje-
neste i Nuvsvåg kirke den 
samme datoen.

NORDKAPP: Teknisk 
etat i kommunen sliter 
med gamle rør og dårlig 

utført arbeid fra gammelt av, 
skriver Finnmarksposten. 
Reparasjonen av dette tas 
fortløpende og de er delvir 
forberedt på de bruddene som 
oppstår. for en stund siden var 
Nordvågen fri for vann i timevis 
da en gammel og lekk kum ble 
byttet ut. Forrige mandag var 
den ny vannlekkasje på 
Nordvågveien og andre steder.

BÅTSfjORD: Kommunens 
tekniske styre har sagt ja til 
Tamara Tibergs ønske om å 

få senke taket og bygge en 
takterrasse tilknyttet eiendommen 
i Skolegata 40. Det er Båtsfjord 
Mur & Betong AS som står som 
søker for tiltaket. I tillatelsen heter 
det at jobben må være igangsatt 
seinest tre år etter at tillatelsen er 
gitt, og at terrassen ikke må tas i 
bruk uten ferdigattest.

GAMVIK: Denne uka 
starter arbeidet med å lage 
til et amfi på Vevikneset. 

Der skal kongeparet møte folket 
når de kommer. Fra en scene skal 
lokal kultur presenteres. Publikum 
skal sitte på steinblokker som 
sponses av Karlstad Maskin & Trans-
port. Arbeidet skal gjøres på 
dugnad på kveldstid. Det skal være 
ferdig i god tid til kongeparet 
kommer 17. juni.  

LEBESBY: Politikerne i 
formannskapet så på 
søknaden i forbindelse med 

etablering av ny skole på Veidnes 
for neste skoleår. Saken hadde 
ingen innstilling. Politikerne så på 
saken og ba om at oppstart av 
skolen på Veidnes fra høsten 2016, 
skulle komme opp som en del av 
budsjettbehandlingen. Dette ble 
enstemmig vedtatt av politikerne. 

KAUTOKEINO

KARASJOK

ALTA

GAMVIK

BERLEVÅG

PORSANGER

KVALSUND

HAMMERFEST

HASVIK

LOPPA

TANA

NESSEBY
VADSØ

VARDØ

SØR-VARANGER

MÅSØY

NORDKAPP

LEBESBY

BÅTSFJORD

Finnmark 
rundt
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2 BLIR 1?: Ordfører Alf E. Jakobsen (til venstre) i Hammerfest og kollega Ragnar Olsen i Kvalsund har kommet godt i gang med prosessene i forhold til kommunereformen, men til slutt er det de respektive kommunestyrene som skal ta stilling til sam-
menslåing eller ikke.  FOTO: ODDGEIR ISAKSEN

�� Status i Finnmark i forhold til kommunereformen:

Kommet lenger i vest enn i øst

forvaltningsområde. Er i dialog 
med Hammerfest, Kvalsund, 
Måsøy og Nordkapp kommune. 
Avklare videre prosess og 
samarbeidskommuner våren 2015. 
Vil invitere andre nabokommuner 
til samtaler.
Karasjok: I samisk 
forvaltningsområde. Ikke avklart 
utredning. Har sendt invitasjon 
til nabokommuner i samisk 

forvaltningsområde, samt Alta 
kommune for samtaler/møter.
Lebesby: Skal igangsette 
utredning med Gamvik.
Gamvik: Skal igangsette 
utredning med Lebesby.
Berlevåg: Skal delta i prosjekt 
sammen med Båtsfjord, Tana, 
Vadsø og Sør-Varanger. Har gjort 
vedtak på å delta i prosesser i 
Øst-Finnmark.

Tana: I samisk 
forvaltningsområde. Skal delta i 
prosjekt sammen med Berlevåg, 
Båtsfjord, Vadsø og Sør-Varanger.
Nesseby: I samisk 
forvaltningsområde. Deltar 
ikke i felles prosjekt med 
nabokommuner.
Båtsfjord: Skal delta i prosjekt 
sammen med Berlevåg, Tana, 
Vadsø og Sør-Varanger.

Sør-Varanger: Skal delta i 
prosjekt sammen med Berlevåg, 
Båtsfjord, Tana og Vadsø. Har 
utarbeidet samarbeidsprosjekt 
sammen med Vadsø kommune 
og gjennom det invitert andre 
kommuner i Øst-Finnmark med på 
et felles samarbeid.

HAMMERFEST: På 
kommunestyremøte sist 
torsdag, hadde Kristian 

Østvik (Ap) søkt om fritak for 
sine politiske verv. Begrunnelsen 
for søknader er at Østvik jobber 
som vikar i redaksjonen til 
Finnmark Dagblad. Søknaden er 
muntlig begrunnet i en 
rollekonflikt som politiker og 
journalist. Kristian Østvik fikk 
innvilget sin søknad og er fritatt 
for politiske verv for resten av 
perioden.

KARASJOK: Kommu-
nen anmoder bygdas 
befolkning om å la 
sykkelen og bilen hvile 

på 17. mai. «Gå heller i toget!», 
skrives det på hjemmesiden til 
kommunen.  
I tillegg beskrives resten av 
programmet for 17. mai, som 
blant annet går ut på flagghei-
sing, familiegudstjeneste, 
togoppstilling, og program i 
idrettshallen. Samt underhold-
ning og aktiviteter. 

KVALSUND: 
I forhold til areal 
planleggingen i 

Kvalsund kommune vil det 
holdes folkemøtet hver dag fra 
8 til 12 juni. Etter skaidi hotell 
den 8. juni vil det holdes møte 
på Grendehuset i Klubbukt 9. 
juni før man har i kokelv 10. 
juni, Kvalsund 11. juni og 
Neverfjord 12. juni. Lydopptak 
av folkemøtene vil være 
tilgjengelig på kommunens 
nettside.

MÅSØY: Forrige uke var 
ordføreren sammen 
med rådmannen på 

medlemsmøte i Pensjonistfore-
ningen. «Alltid hyggelig å være 
i deres selskap for å lytte til hva 
de er opptatt av. Og jo da, de 
var også opptatt av alt søppelet 
som flyter omkring. Men også 
av vann og vannkvalitet, bare 
for å nevne noe.», skriver 
Gudleif Kristiansen i «ordføre-
ren hjørne»

PORSANGER: Kommu-
nen søker deltidsmann-
skap i brannvesenet, 

hvor stillingen som brannkon-
stabel/røykdykker er ledig. På 
hjemmesiden til kommunen 
beskrives tjenesten slik: 
«Beredskapsstyrken er organi-
sert i fire vaktlag med fire 
mannskaper på hvert vaktlag. 
Hvert vaktlag har en utryknings-
leder og tre brannkonstabler/
røykdykkere på døgnkontinuer-
lig hjemmevakt». 

NESSEBY: Hele 1.688 
registreringer ble gjort i 
fjorårets Aldon-bok. Harald 

Store gikk flest turer i fjor. Hans 
antall turer var like høyt like som 
toppens høyde over havet i meter; 
171. Arne Andersen gikk 142 turer. 
Begge får gavekort på Capri av 
Nesseby IF. I tillegg ble Grethe 
Store, Bjørnar Tapio, Ingeborg 
Reisænen og Anja Stina trukket ut 
og får hver sin premie.

SØR-VARANGER: Veien 
fra russergrensa til Nikel, 
Zapoljarnij og Murmansk 

stenges for sprenging også noen 
timer denne uka. Det skjer onsdag 
fra klokken 11–15 og torsdag fra 
klokken 15–20 (norsk tid). E105 er 
under utbedring på begge sider av 
grensa. De russiske veimyndighe-
tene har foreløpig ikke listet noen 
datoer for stengt vei etter denne 
uka.

TANA: Jorunn og Seppo 
Sottinen har søkt om å få 
sette opp en laksefiske-

hytte i sone 32. Duoen ønsker å 
sette opp en hytte på åtte 
kvadratmeter, like ovenfor der 
gården til ekteparet tidligere 
hadde laksehytte. Den gamle hytta 
fulgte ikke med da duoen overtok 
gården. I stedet gikk den inn et 
dødsbo. Paret ønsker nå å erstatte 
hytta som ble solgt med boet.

VADSØ: Rådmannen har 
fått fullmakt av kommune-
styret til å beslutte hva 

slags arbeidsavtaler man skal 
benytte for leger. Her har man 
mulighet til å gå for faste ansettel-
ser eller driftsavtaler, noe det ifølge 
administrasjonen er liten forskjell 
på. Hermod Larsen (H) påpekte i 
kommunestyret at det viktige er at 
man får behandlet pasienter, og at 
køene blir mindre. 

VARDØ: Friluftsområdet 
på Skagen utvikler seg 
stadig, og før helga ble det 

satt opp en lavvo på området. 
Denne er lånt fra Vardø skole, og 
friluftsforeningen oppfordrer alle 
til å behandle den pent, men 
definitivt ta den i bruk. Kjell Odin 
Larsen har hjulpet til med monte-
ringen, og det skal også legges 
plankegulv i den. Nye teltplugger 
skal også anskaffes. 
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Nå er spillehallen i 
Kvalsund åpnet for 
ungdommen.   
Foreningen går for 
gull nasjonalt, innen 
e-sport. 

kristian Østvik
kristian.ostvik@fd.no

Kvalsund: Med utstyr til 
600.000 og kommunens fler-
brukshall til rådighet er Kval-
sund E-sport forening (KED) i 
gang. Nylig hadde foreningen 
sin offisielle åpning hvor både 

ordføreren og presten var til 
stede.

Kake og brus er ikke det som 
trekker oppmerksomheten til 
ungdommen under åpningen. 
Når de entrer, går de rett forbi 
godisen og finner seg raskt en 
plass ved computerbordet, 
starter maskinen og logger seg 
på i den virtuelle verden. I år er 
det dataspillet «League of Leg-
dens» som gjelder. 

E-sport er dataspill i en orga-
nisert form for konkurranse el-
ler presentasjonsutøvelse

Og selv om den offisielle åp-
ningen var nylig, klarte ikke 
ungdommen å vente lenger 

enn da utstyret var satt 
sammen til å komme inn. Det 
har allerede vært flere uoffisiel-
le åpninger før det ble kake og 
besøk av ordføreren.

Spiller sammen
Bård Olsen (15) og Mathias Gut-
torm Frostmo (16) har ventet i 
lang tid på dagen da utstyret 
var klart og spillingen kunne 
begynne .

– Jeg synes at det er veldig bra 
at kommunen investerer i ung-
dommen, sier Olsen i det han 
starter opp maskinen. 

I nabostolen sitter Frostmo 
og legger til:

– Det er mye bedre å kunne 
sitte her med presten, enn å 
være hjemme og få kjeft fra for-
eldrene når man spiller, sier 
Frostmo mens han klargjør ka-
rakteren sin på «League of Le-
gends».

– Vi livestreamer også på 
«twitch» for du ser her, sier 
16-åringen og søker opp video 
streaming tjenesten på google. 
Ungdommen har målet klart for 
seg. De skal bli best på e-sport 
nasjonalt, og stiller lag i spillet 
«League of legends».

– Det er allerede et veldig 
høyt nivå på E-sport laget. Jeg 
var med før, men nå har jeg 

dessverre ikke tid nok til øve, 
sier Frostmo som sitter i den 
samme typen gamerstolen som 
profesjonelle dataspillere bru-
ker.

– En fullverdig sport
I bakgrunnen står Sebastian Ol-
sen (18), styremedlem og akti-
vist for e-sporten.

– Jeg synes det er dumt at 
mange foreldre i dag ikke ser på 
e-sporten som en fullverdig 
sport. Å kjøre barnet sitt fram 
og tilbake fra en fotballtrening 
er greit, men til og fra et data-
stevne er ikke aktuelt for man-
ge, sier Olsen som er på jakt et-

Med presten: Mathias Guttorm Frostmo, her med prest Vegard Loke gjør seg klar til dataspillet «League of legends».  Alle foto: KristiAn ØstviK

�� Kvalsund E-sport-forening har åpnet dørene for ungdommen:

– Dette er en fullverdig sport 
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Med presten: Mathias Guttorm Frostmo, her med prest Vegard Loke gjør seg klar til dataspillet «League of legends».  Alle foto: KristiAn ØstviK

Ked-BUss: Sebastian Olsen (18) ønsker egen KED-buss mellom Ham-
merfest og Kvalsund.

Første: Caroline Moen har akkurat startet i spillets verden. Her under 
åpningen.

proFesjonelt: Selv stolene er de samme som profesjonelle  
gamere bruker.

styret: Med flest ungdommer i styret er det de som bestemmer.

�� Kvalsund E-sport-forening har åpnet dørene for ungdommen:

– Dette er en fullverdig sport 
ter lagkamerater til et «counter 
strike» e-sport  lag. 

Ved veggen bakerst i salen 
ligger en boksesekk, hvor frus-
trasjonen til gamerne kan bli 
sluppet løs dersom en kamp 
online ikke går som planlagt.

– Man prøver ikke å forme om 
ungdommen her, men aksepte-
rer oss for dem vi er, sier Olsen 
mens han holder boksesekken.

– Dette er som en enhver 
sport hvor øvelse gjør mester. 
Derfor gjelder det å trene minst 
like mye som man gjør i fotbal-
len, men som i enhver sport 
kan man også overtrene , sier 

olsen og konkluderer:
– Det er en balansegang.

KED-buss og stevne
18-åringen som går på skole i 
Hammerfest ønsker  at flere fra 
byen skal kunne delta i forenin-
gen. 

– Selv om Kvalsund bare er en 
kort kjøretur unna Hammerfest 
så er busstilbudet slik at det blir 
vanskelig for ungdom fra Ham-
merfest å delta på lan og andre 
arrangementer i hallen, sier 
styremedlem Olsen som vurde-
rer å fremme forslaget om en 
egen KED buss under gaming 

stevner.
    – Det er ungdommen som 

bestemmer, og har ansvaret for 
at det blir noe, sier prest og sty-
releder, Vegard Loke som påpe-
ker at ungdommen er i majori-
tet i styret. 
Sammen med Truls Olufsen-
Mehus har presten vært en av 
pådriverne for realiseringen av 
spillehallen i Kvalsund.

– En av tankene bak prosjek-
tet er at ungdommen burde få 
ha en plass der de kan samles. i 
stedet for å sitte hjemme å spil-
le alene møtes de her, sier Loke 
som kom på ideen sammen 

med flere ungdom under kon-
firmasjonen i Kvalsund.

Varsler større lan 
– Det blir nok noen større stev-
ner og lan i framtiden sier Me-
hus som påpeker at spillehallen 
kan takle omtrent to hundre 
datamaskiner. Selv har Mehus 
merket stor interesse fra andre 
e-sport-foreninger nasjonalt 
som ønsker å vite hvordan ung-
dommen i Kvalsund har klart å 
få det hele på beina.

– Det har vært mye papirar-
beid for å få dette på plass, sier 
Mehus stolt.

Første gang
Ved en av datamaskinene fin-
ner vi Caroline Moen som har 
blitt introdusert til gaming ver-
denen via foreningen. 

– Selv har jeg ikke en gamer- 
pc hjemme. Men jeg tenkte at 
man kunne sjekke ut hvordan 
det var her, sier Moen, som 
raskt ble introdusert av de an-
dre medlemmene til spill som 
League of Legends.

– Jeg har ikke fått det helt til 
enda, men det kommer seg, 
sier hun mens hun fortvilt prø-
ver å redde karakteren sin på 
spillet.
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Utesesongen er igang!

ER DU KLAR?
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KJEMPETIDLIG: Roar Haug i Vest-Finnmark Forsøksring har fått tilbakemeldinger fra bønder fra stort sett hele fylket at årets våronna kan starte nærmere to uker før normalt. Han 
påpeker at det ikke er noen hensikt å starte før bakken har tørket opp. Den tidlige våronna kan åpne opp for to gode høstinger for fylkets bønder.  Foto: Kenneth IsaKsen sørensen

BEGYNT: 
Heimdal 
gård i Alta.

�� Tidlig start på våronna i Finnmark

– På 70- og 80-tallet 
startet man i juni
De første bøndene 
startet med møkkjø-
ringen allerede i 
forrige uke.

ErlEnD HykkEruD
erh@fd.no

Finnmark: Bøndene i fylket 

har kunne startet med våronna 
uken før 17. mai. Det hørte til 
sjeldenheten for 20 år siden. Da 
var det vanligere å begynne 
våronna i juni. I Alta kunne 
man kjenne den første møkk-
lukten før 11. mai, ettersom 
bakken hadde tørket opp. Roar 
Haug i Vest-Finnmark forsøks-
ring har merket at våren har 

krøpet tidligere og tidligere på 
kalenderen de siste årene.

– De siste årene har våronna 
startet tidlig. Det begynner å bli 
vanlig at man begynner da, og 
sjansen for våronna i mai er vell 
mellom tretti og førti prosent. 
På 70- og 80-tallet var det van-
lig å begynne i juni, forteller 
Haug, som legger til at de som 
har begynt allerede nå har vært 
veldig tidlig ute.

– Det er kjempetidlig, og jeg 
regner mer at flere starter i uke 
20, og at de aller fleste bøndene 
i Finnmark er begynt med vår-
onna etter 17. mai.

Tørt
Før bøndene begynner å kjøre 

ut kunstig- og naturgjødsel på 
jordene er det viktig at bakken 
har tørket opp. Der bakken har 
tørket opp kan man begynne, 
og det er de med morene- og 
sandjord som har begynt med 
våronna. I Alta har mange der-
for kunne begynne, mens man 
har ventet litt lengre i Midt-
Finnmark. I Øst-Finnmark er 
forholdene nokså lik som i 
Vest-Finnmark.

– Det begynner å tørke opp 
her nå. Det meste av snøen har 
forsvunnet, men fortsetter væ-
ret slik begynner vi nok snart, 
forteller Indre Billefjord-bon-
den Einar Andersen, som nor-
malt har begynt våronna etter 
17. mai.

– Det er tidlig i år, men ikke så 
tidlig. I april så det jo ut som om 
at vi skulle få en veldig tidlig 
vår, fortsetter Andersen.

God sesong
Fjorårets fôrsesong var ikke bra 
for mange bønder i Vest-Finn-
mark. Lite nedbør medførte til 
lite for til husdyrene i vest. 
Haug har fått flere forespørsler 
fra bønder på jakt etter rund-
baller. Den tidlige våronna åp-
ner opp for at bøndene kan få to 
høstinger denne sesongen.

– Det kan bety en god fôrse-
song at man begynner tidlig 
med våronna, men det avhen-
ger at man får nedbør i sommer, 
forteller Roar Haug.
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OPTIMIST: Styreleder Reidar Johansen i Coop Hammerfest har stor tro på framtiden. Styret i Coop Hammerfest har heller ikke gitt opp å bygge en 
Coop Extra-butikk i Storsvingen. Foto: trond Ivar Lunga

nOrSk buTIkkdrIfT: ICA blir til Coop Mega, og skal drives av 
Norsk Butikkdrift som er et underselskap i Coop Norge.

Styreleder Reidar 
Johansen i Coop 
Hammerfest tror på 
et godt samarbeid 
med Coop Norge som 
snart overtar  
ICA-butikkene.

TronD ivar lunga
til@fd.no

Hammerfest: Kommuni-
kasjonsdirektør Kristin Paus i 
Coop Norge kan ikke bekrefte 
datoen for overtakelsen av ICA-
butikken i Hammerfest.

– Jeg har ingen åpningsdato, 
men det blir før sommerferien, 
sier Kristin Paus til Finnmark 
Dagblad.

Norsk butikkdrift
Ifølge Coops kommunikasjons-
direktør skal et underselskap 
av Coop Norge, som Norsk Bu-
tikkdrift, drive alle ICA-butik-
kene som Coop har kjøpt. 

– Det er Norsk Butikkdrift 
som skal drive ICA-butikkene. 
Det er bestemt at butikken i 
Hammerfest blir Coop Mega. Vi 
vet at dagens ICA-butikk har en 
populær ferskvareavdeling. 
Den vil bestå når butikken blir 
Coop Mega. Jeg er sikker på at 
det kommer til å bli et godt 
samarbeid med Coop Hammer-
fest, sier Kristin Paus.

"

Det er klart at vi 
i Coop Hammer-
fest har lyst til å 

overta ICA-butikken. Fram til 
det skjer får vi se på butikken 
som vår bror.
ReidaR Johansen, styreleder Coop 
hammerfest

Vil overta
Styreleder Reidar Johansen i 
Coop Hammerfest legger ikke 
skjul på at han som styreleder 
har ambisjoner om å overta 
ICA-butikken på sikt.

– Det er klart at vi i Coop 
Hammerfest har lyst å overta 
butikken i ICA. Fram til det 

�� Snart overtar Coop Norge ICA-butikkene:

Tror på et godt 
Coop-samarbeid 

skjer får vi se på butikken som 
vår bror, sier Reidar Johansen 
til Finnmark Dagblad.

Tett samarbeid
Johansen frykter ikke at det 
skal bli en intern konkurranse 
mellom butikkene som Coop 
Hammerfest driver i dag, og 
den nye Coop Mega-butikken.

– Vi satser på et utmerket 
samarbeid med dem som skal 
drive den nye Coop-butikken i 
Hammerfest. Det tror jeg er vel-
dig realistisk å få til, sier Reidar 
Johansen.

Han ser lyst på framtiden til 
Coop Hammerfest. Han er for-
nøyd med jobben som er gjort 
på Prix-butikken på Fuglenes. 

11. juni skal «nye» Mega i sen-
trum stå klar.

– I mine øyne framstår Prix 
som ny butikk. Jeg gleder meg 
også til å vise fram en nyreno-
vert butikk i sentrum, sier Rei-
dar Johansen.

Jobber med Coop Extra
Styret i Coop Hammerfest har 
heller ikke gitt opp å få bygget 
en Coop Extra-butikk i Stor-
svingen.

– Vi har de to siste årene 
snudd en negativ trend. Nå ser 
vi framover. Derfor har vi heller 
ikke gitt opp å få bygget Coop 
Extra i Storsvingen, uten at jeg 
kan gi noen tidsperspektiv på 
det, sier Reidar Johansen.

Amedia-konsernet fikk i årets 
første kvartal et resultat før skatt 
på 17 millioner kroner, sammenlig-
net med et underskudd på 52 
millioner kroner i fjorårets første 
kvartal.
Amedia-sjef Are Stokstad mener 
resultatforbedringen skyldes at 
innsparingstiltakene nå har begynt 
å virke.

– Vi er tilfreds med at forbedrings-
arbeidet gir så positive utslag på 
resultatene, sier konsernsjefen.
Annonseinntektene falt både på 
papir og digitale plattformer, og 
opplagene på papir har krympet 
med 12 millioner kroner. Men en 
del av opplagsfallet skyldes salg av 
virksomhet, samt moms på digitale 
abonnement, påpeker konsernet i 

kvartalsrapporten.
– Utviklingen avspeiler de endrin-
gene vi ser i markedet og kommer 
ikke overraskende. Det er et 
betydelig press i markedet, og vi 
jobber kontinuerlig med å møte 
utviklingen med offensive grep. Vi 
følger utviklingen innenfor 
programmatisk annonsesalg nøye, 
sier Stokstad.

Amedia forbedrer resultatet OVEr-
Skudd: 
Amedias 
direktør Are 
Stokstad fikk 
i årets første 
kvartal et 
resultat på 
17 millioner 
kroner. Foto: 
Vidar Ruud, 
ANB
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Rypefjord - Innholdsrik bolig m/3 (4) soverom, terrasser og utendørs boblebad, 2 garasjer.

Platået 14, 9615 Hammerfest

3.350.000,-*

Hammerfest

Visning
Tirsdag 12. mai. kl. 18.30-19.30

Bra/P.rom 161/148 m²
Tomt 806 m²
Eierform Selveier
Byggeår 1985-01
*Omk. + ca 2.75 %

Eiendomsmegler
Inge Bock 90 55 42 43
Alt. Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124150004
mobil send “P 124150004” til 2140

Romslig enebolig på to plan med flott
beliggenhet i Rypefjord. Fin utsikt mot
innseiligen til Rypefjord, Tyven og
nærområdet.

Romslig enebolig med flott beliggenhet, perfekt for bl.a. barnefamilier.

Boligen ligger i en rolig trafikkert blindvei med 30 - sone, kommunal lekeplass like
ved boligen med lekeapparater. Eneboligen har flott beliggenhet med opparbeidet
uteområdet med platter, sitteplasser, utendørs boblebad og godt med
utebelysning.

Visning tirsdag 12.mai kl. 18.30-19.30
Boligen har en romslig hall i underetasjen med tilgang til bad, soverom og
disponibelt rom. I andre etasjen kommer man opp i en stor lysmalt stue med ovn
for fast brensel og utgang til veranda. Fra veranda er det tilkomst til uteområdet.
I samme etasje er det kjøkken, bad/wc, vaskerom og 2 soverom.

Boligen har mange muligheter om man ønsker å gjøre endringer.

Off. kommunikasjon 0,3 km Skole/barnehage 1.4 km/0,3 km Dagligvare 0,4 km

Finnmark DagblaD MANDAG  11. MAI 2015
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Stor 4-Roms brl leilighet med garasje og solrik beliggenhet på Fuglenes.

Mylingen 4 C, 9600 Hammerfest

2.300.000,-*

Hammerfest

Visning
Onsdag 20. mai. kl. 18.30-19.30

And. Fellesgj. 72.924,-
Totalt* 72.924,-
*Omk. + ca 1.032,-
Md. f. utg. 3.200,-
Bra/P.rom 124/122 m²
Eierform/etg. Borettslag/1

Eiendomsmegler
Inge Bock 90 55 42 43
Alt. Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124150035
mobil send “P 124150035” til 2140

Innholdsrik og familievennlig leilighet
med god bod og lagerplass.
Leiligheten ligger i et attraktivt
borettslag med lav andel fellesgjeld.
Solrikt og flott utsikt.

Leiligheten ble helrenovert i 2003 med funksjonelt og pent kjøkken med slette
fronter, nytt 2004. 3 soverom, her av to på ca. 7,5 kvm og ett på hele 13 kvm.
Stue og kjøkken på ca. 50 kvm. Flott overgang fra stue til kjøkken.

Fra stuen er det flott utsikt mot Sørøysundet og innseilingen til Hammerfest havn.
Ovn for fast brensel installert i stue. Meget gode solforhold, sol fra tidlig morgen
til seint på kveld.

Visning onsdag 20.mai kl. 18.30-19.30
Parkering i garasje, port med elektrisk portåpner. Veranda i front av boligen med
utgang fra soverom/kontor. Terrasse på baksiden med utgang fra soverom.
Leilighten har både innvendig på bod på ca. 3 kvm og utvendig bod ved
inngangsdøren på ca. 5 kvm.

Båthavn like i nærheten, ca. 100 m. Barnehage rett over gaten.
Gangavstand til barneskole, vg.skole, dagligvare og havneområdet.

Off. kommunikasjon 300 m Skole/barnehage 500 m/ 10 m Dagligvare 500 m

Finnmark DagblaDMANDAG  11. MAI 2015
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Rypefjord - Tomannsbolig med med sykt gode leieinntekter - oppussingsbehov

2.690.000,-*

Hammerfest

Veita 9
9610 Rypefjord

Visning
Onsdag 20. mai. kl. 17.00-18.00

Bra/P.rom 178/171 m²
Tomt 604 m²
Eierform Selveier
Byggeår 1960
*Omk. + ca 2.75 %

Eiendomsmegler
Inge Bock 90 55 42 43
Alt. Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124140046
mobil send “P 124140046” til 2140

Bolig med totalt 8 soverom beliggende
flott til i Rypefjord med stor hage og
uante muligheter. Boligen har behov
for oppussing, men har svært gode
leieinntekter. Pt kr 42.500 inkl mva pr
mnd i leieinntekt!

Off. kommunikasjon 3.1 km Skole/barnehage 1.3 km/100 m Dagligvare 200 m

Sætergamdalen - Romslig enebolig m/dobbeltgarasje flott beliggende i barnevennlig område.

2.950.000,-*

Hammerfest

Bjørklia 1
9600 Hammerfest

Visning
Tirsdag 12. mai kl. 17.30-18.15

Bra/P.rom 225/178 m²
Tomt 525 m²
Eierform Selveier
Byggeår 1960
*Omk. + ca 2.75 %

Eiendomsmegler
Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124150025
mobil send “P 124150025” til 2140

Stor dobbelgarasje med motorløft
Stor loftstue m/walk in garderobe
Boligen har 2 bad.
Stor balkong med gode solforhold
4 soverom
Kjøkken med integrerte hvitevarer

Off. kommunikasjon 2 km Skole/barnehage 1 km/1.3 km Dagligvare 1.4 km

Finnmark DagblaD MANDAG  11. MAI 2015
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Gjennomgående 4-Roms leil med balkong, takterrasse og flott utsikt mot sjøen.

4.200.000,-*

Hammerfest

Strandgata 40-H0304
9600 Hammerfest

Visning
Kontakt megler for visning.

Bra/P.rom 100.5/97 m²
Tomt 1324m²
Eierform/etg. Eierseksjon/3
Md. f. utg. 920,-
Byggeår 2015
*Omk. lave omkosninger

Eiendomsmegler
Inge Bock 90 55 42 43
Alt. Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124130035
mobil send “P 124130035” til 2140

Attraktiv 4 roms eierleil med alle
kvaliteter du kan ønske deg.
Beliggenhet helt utom det vanlige.
Integrerte hvitevarere og vannbåren
varme i gulv. Innflyttingsklar!
Utsiktsbilde er fra leil. 704.

Off. kommunikasjon 10 m Skole/barnehage 400/500 m Dagligvare 150m

Skaidi - Flott påkostet fritidsbolig med 3 soverom. God standard.

1.300.000,-*

Hammerfest

Skaidi - Fritidseiendom
9620 Kvalsund

Visning
Etter avtale

Bra/P.rom 79/79 m²
Tomt 1538 m²
Eierform Selveier
Byggeår 1955
*Omk. + ca 2.75 %

Eiendomsmegler
Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124150026
mobil send “P 124150026” til 2140

Meget velholdt fritidsbolig med
3 soverom, 2 stuer, og moderne
kjøkken i høyglans m/integrerte
hvitevarer. Stor terrasse. Det er vei helt
frem til boligen, og Skaidi Alpin ligger
like ved.

Off. kommunikasjon 2 km Dagligvare 2 km

Finnmark DagblaDMANDAG  11. MAI 2015
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Kvalsund - Koselig enebolig m/3 soverom. Betydelig påkostet de senere år.

1.500.000,-*

Hammerfest

Kvalsundveien 227
9620 Kvalsund

Visning
Onsdag 13. mai kl. 17.30-18.15

Bra/P.rom 125/73 m²
Tomt 444 m²
Eierform Selveier
Byggeår 1950
*Omk. + ca 2.75 %

Eiendomsmegler
Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124150016
mobil send “P 124150016” til 2140

Koselig enebolig med 3 soverom flott
beliggende på Halsen. Boligen er
betydelig renovert de senere år og har
et stort potensiale. Innvendig er det
meste av overflater pusset opp, samt
at kjøkken og bad er renovert.

Off. kommunikasjon 2.1 km Skole/barnehage 700 m/6.3 km Dagligvare 2.3 km

Storvannet - Attraktiv innflytningsklar 2 -roms i lyse farger. Heis og garasje.

1.550.000,-*

Hammerfest

Storvannsveien 100 - 401
9600 Hammerfest

Visning
Etter avtale

And. Fellesgj. 1.000.000,-
Totalt* 2.550.000,-
*Omk. + ca 1.032,-
Md. f. utg. 6.888,-
Bra/P.rom 65/56 m²
Eierform/etg. Borettslag/4

Eiendomsmegler
Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124150017
mobil send “P 124150017” til 2140

Storvannsveien 100 - 401 er en stor 2 -
roms borettslagsleilighet med god
standard og meget smarte løsninger.
Lyse farger og store vinduer gjør at
leiligheten fremstår som meget
innbydende.

Off. kommunikasjon 2 km Skole/barnehage 800 m/500 m Dagligvare 1.1 km

Finnmark DagblaD MANDAG  11. MAI 2015
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Meget godt planløst 3 roms eierleilighet med solrik og stille beliggenhet

Snefrida Nilsensvei 86-201, 9600 Hammerfest

3.000.000,-*

Hammerfest

Visning
Tirsdag 12. mai. kl. 17.00-18.00

Bra/P.rom 89/85 m²
Tomt 359 m²
Eierform/etg. Eierseksjon/2
Md. f. utg. 1.450,-
Byggeår 2008
*Omk. + ca 2.75 %

Eiendomsmegler
Inge Bock 90 55 42 43
Alt. Andreas Gamst 95 94 76 31

privatmegleren.no/124150031
mobil send “P 124150031” til 2140

Lyst på leilighet med garasje og
balkong, men fortsatt ikke vil flytte til
sentrum?. Da må du ta en titt på
denne.

Velkommen til denne flotte eierseksjon med 2 soverom i Fuglenesåsen Vest. Med
garasje, stor balkong og et flott uteområde med lekeplass og gapahuk med
grill/bålplass ligger leiligheten fint til i trafikkstille blindvei.

Den har umiddelbar nærhet til skole, barnehage, butikk og kollektivtrafikk.
Leiligheten ligger i et skrått terreng og har sol fra morgen til kveld. Meget flott
utsikt. Inngangspartiet er innglasset og gir uvurderlig le mot være og vind sommer
som vinter.

Visning tirsdag 12.mai kl. 17.00-18.00
Den store balkongen med skyvedør innbyr til grillselskap med familie og venner,
eller rolige ettermiddager i solen. Boligen bærer preg av godt vedlikehold, og har
meget god planløsning med bl.a. romslig entre, hovedsoverom med walk-inn
garderobe, luftig stue og ett kjøkken som innbyr til hyggelige middagsselskaper.

Off. kommunikasjon 400 m Skole/barnehage 1 km/800 m Dagligvare 1.1 km

Finnmark DagblaDMANDAG  11. MAI 2015
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Det er ikke nødvendigvis enkelt å se de store forskjellene på eiendomsmeglere,
men forskjeller er det - både små og svært store.

Foto: Rino Engdal

vi tåler en sammenligning

www.privatmegleren.no

Tlf. 99 24 30 30
hammerfest@privatmegleren.no

Finnmark DagblaD MANDAG 11. MAI 2015

– Problemet har vært 
her i mange år, så jeg 
har fulgt med  
fenomenet over tid. 
Tidligere har også 
isen blitt løftet over 
brua, sier Ulf Arnesen. 

kim gaare
kig@fd.no

Lørdag morgen våknet hytte-
folk ved Leirbotnvann i Alta 
kommune til store isflak som 
var blitt skjøvet opp på parke-
ringsplassen rett ved E6 og ut 
på veien.
Fenomenet opptrer på våren, 
ifølge leder i Leirbotnvann hyt-
teforening Ulf Arnesen. Han 
mener å ha en forklaring på 
hvorfor det skjer, og ber Statens 
vegvesen om å ta ansvar.

– Problemet har vært her i 
mange år, så jeg har fulgt med 
fenomenet over tid. Det står et 
berg i elva rett ved Sarvesbrua. 
Når det er en større vårflom, 
løftes isen opp og presser den 

opp til parkeringsplassen og ut 
på veien. Dette berget burde 
Statens vegvesen ha sprengt 
bort, sier han.

Frykter skader
Brua som stå her i dag er den 
femte av sitt slag. De andre har 
blitt ødelagte av vårflommen, 
ifølge Arnesen.

– I 2010 tok flommen ikke 
bare brua. Den raserte hele par-
keringsplassen og ødela tre bi-
ler og én tilhenger. Den ene bi-
len ble funnet i vannet på ti me-
ters dybde, sier han.
Veien brua står på er privateid. 
Det er også Sarvesbruen. Arne-
sen mener likevel at Statens 
vegvesen bør ta ansvar. Han 
hevder å ha vært i veivesenet, 
men at de har avskrevet seg an-
svar.

– Tar ikke ansvar
– Jeg mener veivesenet har et 
ansvar fordi det her blitt verre 
etter at de satte opp autovern 
på E6. Nå blir flere isflak presset 
mot brua og parkeringsplassen 
fordi autovernet hindrer en del 

is å gå ut på veien. Det handler 
også om trafikksikkerhet, sier 
han.

Avventer
Seksjonsleder for Drift og vedli-
kehold i Statens vegvesen, Tor 
Inge Helander, kjenner ikke til 
flomfenomenet.

– Dette har jeg ikke hørt om 
før, og kan ikke drive saksbe-
handling gjennom avisen. Jeg 
må be hytteforeningen om å 
sende en forell henvendelse til 
oss, slik at vi kan vurdere den, 
sier Helander.
I mellomtiden må hytteeierne 
vente. Den siste bruen har de 

bygget så solid at de tror den 
skal holde, man også denne 
gang var isen nær ved å gjøre 
skade på parkerte biler, ifølge 
Ulf Arnesen.
– Vi har forsterket brua så mye 
at vi mener en den skal holde, 
men man vet aldri med natur-
kreftene.

PRESSET OPP: Store isflak ble presset opp på veien og parkeringsplassen. Det har skjedd flere ganger 
ifølge Ulf Arnesen (innfelt)   Foto: ErlEnd HykkErud

Store isflak presset 
opp på veien 
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kultur
Tips oss!
telefon: 78 42 86 01  E-post: redaksjonen@fd.no

PAR I HJERTER: Tara og Jørn leverte varene fra scenen under Storhallmessa i Lakselv søndag formiddag. De fikk hjelp fra russen som dansende kor.  Foto: tor Kjetil KristoFFersen

ROCKERE: Dag Ingebrigtsen og Kai Somby fra Intrigue rocket under 
messefesten i Lakselv lørdag kveld.  Foto: tor Kjetil KristoFFersen

SØT KjæreSTepop
De har bokstavelig 
talt funnet tonen, 
Idol-yndlingene Tara 
og Jørn.

Tor kjeTil krisToFFersen
tkk@fd.no

Porsanger: Musikals ble 
det både kjærestepop og heav-
yrock under Storhallmessa i 
Lakselv i helga.

Duetter
Søndag var kjæresteparet Tara 
Lill Flåten Nicolaisen og Jørn 

Trollebø Kvalheim som sto for 
de musikalske innslagene fra 
scenen under Storhallmessa. 
De to deltakerne fra Idol tren-
ger vel ingen nærmere presen-
tasjon, og de kan fortsatt synge.

Med Jørns kassegitar som to-
nefølge, leverte de den ene va-
kre duetten etter den andre.

Lakselv-russen var mes som 
dansende kor på et par av låte-
ne til paret.

Digger Tara
– Jeg digger Tara, sier Camilla til 
Finnmark Dagblad. Hun er én 
av flere unge jenter som har 
stilt seg helt fremme foran sce-

nen.
– Gjør som ungene deres! 

Kom og stil dere foran scenen, 
så får vi en ordentlig rockekon-
sert, huiet Jørn ut til publikum.

Men «gamlingene» fulgte 
ikke oppfordringen, men ble 
sittende på sine kaféstoler og 
klappet høflig og pent mellom 
låtene.

Kong Kai
Da var det atskillig mer liv foran 
scenen nøyaktig 12 timer tidli-
gere. Litt kraftigere kost ble det 
servert under storhallfesten 
lørdag kveld. Da regjerte «Kong 
Kai» av Intrigue scenen. 

Heavyjoik går aldri av moten 
for publikummet i Lakselv, og 
Kai Somby og resten av Intrigue 
hadde de nærmere 500 publi-
kummerne i sin hule hånd.

Harley Davidson
Dag Ingebrigtsen, kjent fra The 
Kids og TNT, underholdt i en 
time med sin hitkatalog før In-
trigue kom på scenen.

Men før det stilte Kai Somby 
opp og sang TNT-låten «Harley 
Davidsen, sammen med Inge-
brigtsen og hans band, med 
TNT-trommis Diesel Dahl bak 
Tama-settet. 

I garderoben etter konserten 

gratulerte de hverandre med 
konserten. 

Kai Somby har fortalt at «For-
elska i lærern» var den aller før-
ste sangen han lærte seg å syn-
ge. Og at TNT-låten «Harley Da-
vidson» var årsaken til at han 
startet band. Så han var nok en 
smule starstrucked, der han 
satt sammen med Ingebrigtsen.

Men Dag Ingebrigtsen må ha 
oss unnskyldt. Versjonen til 
Somby av «Harley Davidson» er 
den råeste vi har hørt! Inge-
brigtsen selv ble regelrett par-
kert som en moped av heavy-
sangeren fra Karasjok.

�� Idol-Tara og Idol-Jørn fikk hjelp av russen:
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HFK har tatt fire poeng på 
de to siste kampene. I dag 
har laget kanskje seson-
gens tøffeste bortekamp 
mot TIL 2 på Alfheim.

Trond ivar lunga
til@fd.no

Hammerfest: Etter seier 
hjemme mot Skjervøy og uav-
gjort mot Porsanger på borteba-
ne sist, står nå Tromsø 2 på Alf-
heim som HFKs neste motstan-

der. Kaptein Vegard Eriksen, 
som står over i dag på grunn av 
eksamen, regner TIL 2 som en 
av sesongens vanskeligste 
bortekamper.

– Tromsø 2 har et svært godt 
lag. De vil nok være med å 
kjempe i teten med lag som 
Fløya og Kirkenes. Jeg er meget 
imponert over Fløyas innsats så 
langt, sier Vegard Eriksen.

Eriksen synes det er synd at 
han går glipp av dagens kamp, 
men velger altså å prioritere 
skole foran fotballen.

– Det er valg man må av og til 
ta, sier Vegard Eriksen.

Hammerfest Fotballklubb 
har tap, seier og uavgjort på de 
tre første kampene. Første seri-
erunde endte med tap borte 
mot Kirkenes IF. Deretter kjem-
pet laget til seg tre poeng hjem-
me mot Skjervøy, før det ble 1–1 
borte mot Porsanger IL.

– Vi er rimelig fornøyd med 
fire poeng så langt, selv om vi 
burde ha slått Porsanger sist 
kamp, avslutter kaptein Vegard 
Eriksen i HFK.

Tøft for HFK mot TIL 2 på Alfheim

MER JUBEL: I kveld får vi se om HFK har grunn til å juble etter kampen mot 
Tromsø 2. Her fra seieren hjemme mot Skjervøy.  Foto: trond Ivar Lunga

sporten
Tips oss!
telefon: 78 42 86 01  e-post: sporten@fd.no

- Sentrale spillere må 
skjerpe seg, mener 
Alta IF-trener Rune 
Repvik.

arne reginiussen 
arne.reginiussen@fd.no

mOss: Tap 3-1 borte mot Moss 
ble fasiten for Alta IF søndag. 
Etter en tidlig Moss-scoring på 
dødball, ble Alta i 2. omgang ja-
gende utligning, men fikk i ste-
det nytt dødballmål imot. Hå-
vard Nome reduserte til 2-1, før 
Moss satte spikeren i kista.
- Moss vinner fullt fortjent. Det 
tidlige målet de får setter stan-
darden for 1. omgang, I 2. om-

gang jager vi mål og de kommer 
til sjanser på grunn av det, sier 
trener Rune Repvik.

Felt av dødballene
Han måtte konstatere to død-
ballmål imot. I kampen mot 
Notodden borte som endte 3-3, 
endte også to cornere med mål 
imot.
- Dødballer er avgjørende. I dag 
fikk vi brynt oss skikkelig, mot 
mange fysiske Moss-spillere, 
sier Repvik.

Skuffet over innsatsen
Han er skuffet over innsatsen 
til egne spillere.
- Guttene er ikke tøffe nok. På 

dødballer må vi være sterkest 
og smartest og bruke muskel-
kraft. Slipper vi oss ned på  70 
prosent i boksen, blir det mål 
imot, fastholder Alta IF-trene-
ren.
Moss og Raufoss forventes å bli 
tøffe utfordrere til opprykk for 
Alta IF. Dersom det skal bli 1. di-
visjonsspill neste sesong, må 
sentrale spillere skjerpe seg, 
mener treneren.
- Det er noen av de sentrale 
spillerne som ikke leverer godt 
nok. I dag kan man også si at 
hele laget underpresterer. Vi 
kan ikke ha mange slike kam-
per, sier Repvik.

Skuffet over 
profilene 

KREVER BEDRING: En slukøret Rune Repvik måtte slukøret konstatere at det ikke ble poeng borte mot 
Moss. Han mener sentrale spillere underpresterer.  Foto: JoakIm Bekkåsen Første fra nord-

norge i proffkamp
– Han slo som en hest, sier 
Nils-Henrik Tjikkom etter 
å ha vunnet sin første 
profesjonelle MMA-kamp 
lørdag. Treneren gratule-
rer, og ber debutanten 
om å bruke mindre tid på 
kjæresten.

Kim gaare
kig@fd.no

eNGLaND: Lørdag gikk han 
inn i buret. Sin første profesjo-
nelle MMA-kamp (les: Mixed 
martial arts) der alt er tillatt. 
Tre runder ã fem minutter 
mot en litauer. I etterkant bæ-
rer han preg av å ha tatt inn 
flere slag. Ansiktet forteller at 
det var en hard motstander, 
noe han ikke legger skjul på. 

– Han var en ordentlig har-
ding og slo jævlig hardt, men 
han var ikke særlig god på det 
tekniske, verken stående eller 
på bakken. Det var nok der jeg 
fikk min sier, sier Tjikkom. 

Partene ble nemlig ikke slått 

ut av spill innen tiden rant ut, 
men 27-åringen fra Karasjok 
fikk lagt motstanderen sin i 
bakken flere ganger, og ham-
ret løs. Kampen ble avgjort 
med dommeravgjørelse, der 
vinneren enstemmig ble kå-
ret: Nils-Henrik Tjikkom. 

Trener Tor Olav Hauge var 
ikke med til Southend-on-
Sea, Essex i England, hvor 
kampen gikk, men gratulerer 
sin elev. 

– Han gikk tiden ut. Det er 
veldig bra, og krever mye både 
fysisk og psykisk for å klare 
gjennomføre det. Få klarer 
det.  

Hauge sier Tjikkom er den 
første fra Nord-Norge som 
deltar i proffklassen. Nå blir 
det nok flere kamper.  

– Han er veldig ivrig og en 
utrolig elev å ha. Hele tiden 
ønsker han å lære noe nytt, 
det er en god egenskap. Flere 
kamper venter nok, men han 
må slutte å ha så mye fokus på 
dama, og i stedet ha mer fokus 
på trening. 

BLE PROFF: Nils-Henrik Tjikkom fra Karasjok gikk sin første MMA-kamp i 
den profesjonelle klassen, og fikk medalje.  Foto: PrIvat

Ballguttene fikk testet kreativite-
ten under oppgjøret på kunst-
gresset i Vadsø lørdag.

– Det er veldig mye vann her 
nå, svære dammer, så det byr på 
noen utfordringer å få plukket 
opp ballene, sier ballgutt Håvard, 
som gjorde finfin ballgutt-tjenes-
te sammen med Safari, Yonathan 
og Sander i finværet.

Våt affære

VÅTT:   Det ble vått for denne gjengen.
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Leserbrev

Bengt Johansen  
og Geir Finne
Kystpartiet

■■■ Det er nå 70 år siden den tys-
ke kapitulasjonen og slutten på 
den andre verdenskrig i Europa. 
Det vil utvilsomt, og med gode 
grunner, bli mange jubileums-
markeringer. Den største skal 
finne sted i Moskva. Dette er det 
også gode grunner for. Ingen. In-
gen gjorde mer for å nedkjempe 
den tyske krigsmaskinen enn 
Sovjetunionen, og deres tap var 
enorme. Det er det alltid blitt 
hevdet fra Sovjetunionen, og nå 
senere fra Russland og Putin, at 
vesten systematisk nedvurde-
rer og prøver å overse den vold-
somme innsatsen og de offer det 
russiske folk brakte i kampen 
imot Hitler-Tyskland. Det er på-
stand som faktisk lar seg rimelig 
godt forklare dersom en blar litt 
i vestlige historieverk om den 
andre verdenskrig. Vestlige le-
dere har nå valgt, på grunn av 
Ukraina-krisen og sanksjonene 
mot Russland, å boikotte jubile-
umsfeiringen i Moskva. 

■■■ På denne måten er de med 
på å demonstrere at nettopp 
Russlands enorme innsats blir 
nedvurdert i den vestlige ver-
den, og at Putins påstander om 
dette dermed kan synes å være 
riktige og ikke bare propagan-
da som vestlige ledere synes 
å hevde. Det at det ikke skulle 
være mulig å feire et stort og 
meget velbegrunnet jubileum 
for en historisk krigsinnsats av 
en nasjon som den gang var al-
liert, er helt ubegripelig. Ukrai-
na-krisen og sanksjonene i dag 
gjør ikke Russlands historiske 
innsats noe mindre. Dersom vi 
ennå ikke greier å holde histo-
riske realiteter og de konkrete 
nåværende problemer på andre 
områder, så signaliserer vest-
lige ledere at de ønsker seg en 
bredere konflikt samtidig som 
de indirekte bekrefter Putins 
påstand om vestlig nedvurde-
ring av russisk krigsinnsats mot 
en den gang felles fiende. Dette 
vil utvilsomt bidra til å gjøre en 
del Putins andre, og til dels mer 
tvilsomme påstander, mer tro-
verdig i det russiske folks øyner. 

■■■ Vestlige ledere som beskyl-
der Putin for å drive en propa-
gandakrig, yter altså selv ikke 
et ubetydelig bidrag til nettopp 
Putins propagandakrig. Og byg-
ger dermed opp Putins påstand 
om at Russland på nytt er truet. 
Det vestlige politikere har gjort 
i forbindelse med krigsjubileet 

Jubileet i 
Moskva

i Moskva tyder på slett politisk 
håndverk. 

NRK-journa-
lister er ikke 
informanter
Morten Ruud
Distriktsredaktør, NRK Finnmark

■■■ Svar til Roger Hansens inn-
legg i Finnmarken og Finnmark 
Dagblad, 8. mai 2015.

■■■ Roger Hansen stiller i et inn-
legg i avisen spørsmål om NRKs 
Robert Lundgren er en trover-
dig informant. Videre kommer 
Hansen med en spesiell oppfor-
dring til Lundgren, som insinue-
rer at han ikke er egnet til å jobbe 
som journalist. Til det er det å si 
at Robert Lundgren både er en 
dyktig journalist, og han er tro-
verdig. dette tilfellet har Lund-
gren sett på forholdene rundt 
Gamvik kommune sitt økono-
miske engasjement til støtte for 
Kystaksjonen. 

■■■ Det Lundgren har gjort er å 
avdekke hva som faktisk har 
skjedd. Han har videre snakket 
med en rekke personer i Kyst-
aksjonen og i Gamvik kommu-
ne. Han har avdekket at Kyst-
aksjonens styre er splittet og at 
Gamvik kommune måtte betale 
rundt 200.000 kroner av felles-
skapets midler til aksjonen. Det 
er videre klart at nåværende 
rådmann avskrev dette beløpet, 
at Roger Hansen er ektemann til 
rådmannen og at bakgrunnen 
for kommunens engasjement 
var vedtak i formannskapet og i 
kommunestyret i 2014. Dette er 
fakta basert på kommunens do-
kumenter og referater fra Kyst-
aksjonen selv. I andre sammen-
henger er det vanlig at så tette 
bånd mellom noen som blir til-
godesett samfunnets midler og 
de som bevilger midlene, fører 
til at de bevilgende overlater 
denne jobben til andre som ikke 
har denne typen forbindelse. 

■■■ Det er altså påvist et tap for 
Gamvik kommune og det er på-
vist at det er tette bånd mellom 
rådmannen og et av styremed-
lemmene i Kystaksjonen. Sli-
ke opplysninger har publikum 
både interesse av og rett til å 
få vite. Jeg minner om at det er 
pressens rett å informere om det 
som skjer i samfunnet og avdek-
ke kritikkverdige forhold. Det er 
beklagelig at Hansen oppfatter 
dette som ondsinnet og frekt. 
Det er videre ufint av Hansen 
å komme med antydninger om 
spesielle forbindelser mellom 
Robert Lundgren og to av kriti-
kerne i Kystaksjonens styre. Det 
er antydninger som ikke stem-
mer med virkeligheten.

«Samepolitikkens 
utvikling”»er tittelen 
på en bok som ny-
lig ble publisert med 
forsker, professor 
Per Selle ved Institutt 
for sammenlignende 
politikk ved Universi-
tetet i Bergen, som en 
av forfatterne. 

kommentar 
Av Karl-Wilhelm Sirkka
Tromsø

■■■ Selle påpeker i en pressemel-
ding ved utgivelsen bl.a. :

■■■ «samene har fått mer innfly-
telse siden Sametinget ble opp-
rettet i 1989»,

■■■ «Skal Norge spille en rolle 
internasjonalt, må staten vise 
at det føres en urfolkspolitikk 
som svarer på internasjonale 
standarder»

■■■ «mer makt og innflytelse kan 
også være konfliktskapende i lo-
kal og regional politikk» 

■■■ Som kjent ble Sametinget 
opprettet som et rådgivende or-
gan for Regjeringen i språk og 
kultur. I dag er Sametinget også 
et forvaltningsorgan med bred 
politisk innflytelse. Regjerings-
erklæringen til Høyre og Frem-
skrittspartiet legger ikke opp til 
det, men det er ikke tvilsomt at 
Sametinget etter regjeringsskif-
tet i 2013, har fått økt bestem-
mende innflytelse i regjerings-
saker, også utenrikspolitiske. 

■■■ Et eksempel: Som medlem 
av den norske delegasjonen 
til møte i Arktisk Råd i Canada 
proklamerte sametingspresi-
denten at utnytting av «forny-
bare og ikke-fornybare ressur-
ser ikke kan skje uten at berørt 
urfolk har gitt sitt frie og infor-
merte forhåndssamtykke til 
det». Hun fremførte her et selv-
stendig utenrikspolitisk stand-
punkt samtidig som hun indi-
rekte gjentok Sametingets krav 
til den norske regjeringen om 
innenrikspolitisk vetorett til Sa-
metinget.  

■■■ Sameeliten og NSR/Sametin-
get kverner videre, de kjenner 
øyensynlig ingen grenser, og 
dagens Regjeringen synes ikke 
å være i stand til å sette grenser. 

■■■ Før valget i 2013 fikk NRK 
gjennomført en velgerundersø-
kelse blant innmeldte i Sametin-

gets valgmanntall. Bare 36,8 % 
svarte at Sametinget bør tildeles 
mer makt og myndighet. Halv-
parten av Ap-velgerne, 65,5% 
av H-velgerne og 95,5% av Frp-
velgerne svarte nei på spørsmå-
let om tildeling av mer makt og 
innflytelse til Sametinget. 

■■■ Så hvordan kan det ha seg at 
Regjeringen velger å overse de-
mokratiske prosesser, egne vel-
gere, og folkevalgte i kommuner 
og fylkesting, og tilsynelatende 

heller ikke setter grenser for Sa-
metingets forsøk på makterob-
ring? 

■■■ Det er spesielt overraskende 
at Frp er med på dette. Per Sel-
le har svaret: «Staten må vise at 
det føres en urfolkspolitikk som 
svarer på internasjonale stan-
darder». 

■■■ Greit. Det kan Norge best gjø-
re ved å påta seg forpliktelser i 
henhold til folkeretten og stille 

Økt sametingsmakt med blåblå regjering

Økt innflyt else: Sametinget har fått økt innflytelse under den blåblå regjeringen, skriver artikkelforfatteren bl.a.

debatt
Lesernes meninger!
telefon: 78 42 86 01  e-post: debatt@fd.no

Signert
Debattinnlegg skal normalt være 
signert med navn. Innsender må 
alltid oppgi fullt navn og adressen til 
redaksjonen, samt telefonnummer 
og eventuell e-postadresse. 

Skriv kort. Det øker sjansen for å få 
innlegget på trykk. 
Lange innlegg som har stått på 
trykk i andre medier blir ikke prio-
ritert.

Forkorting
Maksimallengde på innlegg er 
5000 tegn inkl. mellomrom. 
Legg gjerne ved portrettfoto. 
Vi forbeholder oss retten til å 
forkorte og redigere innlegg, 
samt å lagre og utgi innlegg i 
elektronisk form. 

Honorar
Innlegg honoreres ikke, og 
tilsendte manus blir normalt 
ikke returnert.
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Torsdag 7. mai 2015 var en gledens 
dag for snøscooterkjørere i Norge.
I dag ble det vedtatt å overføre 
myndigheten for tilrettelegging og 
regulering av snøscooterkjøring til 
kommunene. Fra nå av blir det 
kommunene som regulerer 
snøscooterløyper og tilrettelegger 
for kjøring i kommunen. Opposi-
sjonen, med Ap i spissen, støttet 

ikke vedtaket. Det de viser at de 
har liten tiltro til at egne lokale 
folkevalgte klarer å forvalte 
regelverket på vegne av kommu-
nens innbyggere. Ap ville heller 
foretrukket at hele lovforslaget ble 
sendt tilbake til departementet for 
en ny runde. For Frp og Høyre har 
det vært viktig å få på plass 
forutsigbare bestemmelser for 

snøscooterkjørere. For det første 
har det vært viktig å få fastsatt at 
det er kommunene som har 
reguleringsmyndighet og ansvaret 
med å forvalte regelverket. For det 
andre har det vært viktig å få 
fastsatt at løypene ikke skal gå i 
områder hvor de kan få negative 
ringvirkninger for dyre- og 
planteliv eller annet friluftsliv. For 

det tredje har det vært viktig å få 
fastsatt at løypene skal være fysisk 
merket. For det fjerde har det vært 
viktig å få fastsatt at det er politiet 
som skal håndheve overtredelser 
av snøscooterkjøring, og bli 
supplert av Statens naturoppsyn i 
områder disse er representert. For 
det femte har det vært viktig å gi 
kommunene mulighet til å 

Endelig lokal forvaltning av snøscooter

Økt sametingsmakt med blåblå regjering

Økt innflyt else: Sametinget har fått økt innflytelse under den blåblå regjeringen, skriver artikkelforfatteren bl.a.

opp med kompetanse og penger for å hjelpe 
nødstilte og utrydningstruede folkegrupper 
i verden som ILO 169 er ment å gjelde for. 

■■■ Staten må videre gjennom handling vise 
innbyggerne i Norge og verden, at Norge er 
forpliktet av artikkel 26 i «FNs konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter» som «for-
byr enhver form for forskjellsbehandling».

■■■  Dernest må Staten vise landets innbyg-
gere og verden at den heretter vil respektere 
bestemmelsene i «FNs konvensjon om av-
skaffelse av alle former for rasediskrimine-

ring». Og endelig at den også vil følge intern, 
norsk rett og ta «Lov om forbud mot diskri-
minering på grunn av etnisitet ...» på alvor. 

■■■ Unnlatelse fra Statens side når det gjelder 
alt dette fører oss rett over til pkt. 3 i Selles 
konklusjon om konfliktskaping i lokal og re-
gional politikk. Det er folk flest her nord vel 
kjent med, men absolutt ikke tjent med. 

■■■ Derfor: Først politikk og deretter juss.

" 

Så hvordan kan det ha seg at 
Regjeringen velger å overse 
demokratiske prosesser, 

egne velgere, og folkevalgte i kommu-
ner og fylkesting, og tilsynelatende hel-
ler ikke setter grenser for Sametingets 
forsøk på makterobring? 

D

Hilde Meyer
3.-kandidat Vadsø Høyre

■■■ Det har vært mye fokus i me-
dia den siste tiden om hvorvidt 
Norge skal ta imot 10000 kvote-
flyktninger eller om vi skal hjel-
pe de mer i nærområdene. Det 
er selvsagt ikke enten eller. Jeg 
mener vi kan gjøre begge deler, 
vi kan gjøre flere ting samtidig. 
Vi må vise handlekraft og få til 
raske og smarte løsninger. Utfor-
dringen er hvordan vi skal hånd-
tere dette, både økonomisk og 
ikke minst få kommunene til å 
bosette i langt større grad enn i 
dag. Mange kommuner bosetter 
ingen flyktninger! Jeg er veldig 
stolt over at Vadsø kommune tar 
sin del av det nasjonale ansva-
ret, og vel så det! Hvis alle kom-
muner i Norge hadde tatt sin an-
del som Vadsø kommune, hadde 
mange problemer vært løst. Det 
er et paradoks at Arbeiderpartiet 
applauderer fram en økning på 
inntak av kvoteflyktninger, sam-
tidig som Aps ordførere i kom-
mune Norge sier nei når flykt-
ningene «banker på deres dør». 
Hykleri vil jeg kalle det! Uttalel-
sen fra APpom å plassere flykt-
ninger i brakkerigger, viser hvor 
lite gjennomtenkt dette er. Det 
kan se ut som de faktisk mangler 
kunnskap. Norge tar allerede 
imot kvoteflyktninger, og disse 
blir plassert direkte i leiligheter/
hus i kommunene, også i Vadsø. 
Dette er et paradoks, da det fak-
tisk finnes ledig kapasitet i asyl-
mottak i Norge. Det sitter i dag 
ca. 5000 personer i asylmottak 
som skal bosettes i kommuner. 
Ventetiden er forholdsvis lang, 
og vil bli enda lengre hvis direk-
tebosetting av kvoteflyktninger 
fortsetter. Jeg mener en løsning 
kan være å gi kvoteflyktningene 
husrom i eksisterende asylmot-
tak, så kan de forberede/kvali-
fisere seg og vente på bosetting 
på lik linje med andre boset-
tingsklare. Her kan de følge in-
formasjonsprogrammet, samt 
få opplæring i det å bo i hus. 
Plassering av kvoteflyktninger 
i mottak har vært forsøkt tidli-
gere i Vadsø, med gode erfarin-
ger. Dette mener jeg er en vinn-
vinn situasjon for kommunene 
og kvoteflyktningene. Kommu-
nen kan få færre utgifter, siden 
kvoteflyktningene trenger min-
dre oppfølging/opplæring ved 
bosetting. Jeg vil anta at utgif-
ter på barnevernsiden også kan 
gå ned. For kvoteflyktningene 
sin del, får de raskere hjelp til å 
komme seg til Norge, og vil få en 
tett oppfølging den tiden de bor 
i asylmottak. Arbeiderpartiets 
lite gjennomtenkte og lettvinte 
løsninger hjelper ikke.

Flyktninger

tilrettelegge for opplærings- og 
øvelseskjøring med snøscooter. I 
likhet med øvelseskjøring med bil, 
vil det gi snøscooterkjørerne mer 
erfaring som øker sikkerheten 
både for dem selv og omgivelsene.

Odd Henriksen og Jan Henrik 
Fredriksen, Frp
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i dag
Send gjerne hilsninger og bursdagsbilder på e-post til

folkinord@fd.no
eller send med kodeord FMHILSEN til 2005. Bildene må sendes som vedlegg i jpg-for-
mat på minst 300 kb. Alle hilsninger må inneholde fullt navn og alder. Hilsningene må 
være hos oss to dager før innrykk, og senest torsdag for det som skal i mandagsavisa.

Magda og Malvin har navnedag. Magda er en 
kortform av Magdalene og Magdalena. Navnet er 
gresk og kommer av  uttrykket he magdalené, som 
betyr «hun fra Magdala» (landsby i Gallilea). 
Navnet har vært brukt i Norge siden det 14. 
århundre.
    Guttenavnet Malvin tilsvarer det skotsk-gæliske 
pikenavnet Malvina, benyttet i James Macphersons 
Ossian-sanger fra ca. 1760.

Mandag 11. mai

arnulf Øverland har sagt:

«Det kommer mindre an 
på å vinne alle slag; men 
du må kunne bære også 
et nederlag.»

Ordspråk

Dagens tegning

Tegnet av Omina Fallsen og Ørjan Myrli, som begge går på Tana Montessoriskole.

3 år
Kristjan Sejrup Halvorsen 
Ønsker å gratulere gullgutten Kristjan Sejrup Halvorsen i Vardø med 
3-årsdagen 11. mai. Håper du får en flott dag. Vi e kjempeglad i dæ. Masse 
klemma fra bestemor Tordis og bestefar Hilmar.

50 år
Ove Hagen
Livet er herlig! sier denne fantas-
tiske mannen som blir 50 år den 11. 
mai. Gratulerer så masse med da-
gen, pappa/Ove. Vi er kjempeglad 
i dæ og ønske dæ en dag fylt med 
glede. Bursdagsklemma fra Marius, 
Marte, Lisa og Beate.

50 år
Kirsti D. Vaskinn 
Jeg vil gratulere min beste venninne 
Kirsti D. Vaskinn med 50-årsdagen 
mandag 11. mai. Takk for alle flotte 
turer vi har sammen, gleder meg til 
feiringa – klem fra Tone.

5 år
Dennis Skjellhaug
Vi vil gratulerer denne tøffingen, 
Dennis Skjellhaug med dagen som 
var 10. mai. Stor klem fra Luna, 
mamma og pappa.

9 år
Marte Elise Nilsen
Den flotte storjenta våres ble 9 år 9. mai. Håper du får ei flott feiring med 
familie og venna. Kjempegla' i vakkerskatten våres. Klemma fra mamma, 
pappa, Kristian Ferdinand og Fredrik.

10 år
Christoffer
Christoffer fyller 10 år 11. mai. 
Gratulerer så mye med dagen den 
store. Det blir feiring sammen med 
dine venner og familie. Stor klem 
fra Henriette, mamma og pappa. 
Mormor, farmor og farfar hilser 
også.

Hurra

Landsmøtet i KrF 
fjerner likevel ikke 
punktet om at Stor-
tinget kan tvangssam-
menslå enkeltkom-
muner.

birgitte iversen
redaksjonen@fd.no

Det ble høy temperatur under 
partiets landsmøte lørdag, da 
regjeringens pågående kom-
munereform ble diskutert.

Misnøyen med retningen re-
formen har tatt, har vært høy-
lytt formulert fra mange i parti-
et, og det var spenning knyttet 
til om landsmøtet ville snu i 
spørsmålet om tvangssammen-
slåing.

Partiet vedtok for to år siden 
at enkeltkommuner kan 
tvangssammenslås av Stortin-
get dersom de «blokkerer for 
gode løsninger» med et knapt 
flertall. Ap snudde om tvang 
under partiets landsmøte i 
april.

Nestleder Dagrun Eriksen ut-
talte før voteringen at hun 
mente utfallet var helt åpent.

Lettet nestleder
Den ene delegaten etter den 
andre tok til orde for at punktet 
om tvang måtte fjernes under 
det som ble den lengste debat-
ten så langt under landsmøtet. 

Mange hevdet det ville stride 
med regjeringens løfte om de-
mokratireform.

Dagrun Eriksen sier hun er 
glad partiet til slutt falt ned på å 
fortsette med å åpne for tvang i 
enkelte tilfeller.

— Hadde vi gått for det mest 
ytterliggående forslaget om en 
ren frivillighetslinje, da hadde 
vi stilt oss helt på utsiden av 
denne prosessen. Nå kan vi 
være med på å forme og legge 
premissene for reformen, sier 
Eriksen til NTB.

 Uro 
 Debatten viste at det er stor uro 
i partiet med den retningen 
kommunereformen har tatt. 
Særlig var mange opptatt av 
fremtiden til regionale nivået, 
som de mener kommunalmi-
nister Jan Tore Sanner (H) ikke 
har redegjort godt nok for.

Flere uttrykte også bekym-
ring for at sammenslåingene 
kan føre til at småpartiene faller 
ut av en rekke kommunestyrer.

Andre tok reformen i forsvar. 
Flere lokalpolitikere fra Oslo og 
Akershus viste til de mange 
uhensiktsmessige løsningene 
som finnes i skjæringspunktet 
mellom de to fylkene, fordi de 
mange ulike by—, kommune— 
og fylkesstyrene ikke har evnet 
å se regionen i sammenheng.

(ANB-NTB). 

Krf vil fortsatt 
tvangssammenslå
kommuner
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Annonse-
frister
Annonserpå

ANNONSESIDEOG
TEKSTSIDE
kl. 10.00

2dager før innrykk

Annonser til
MANDAGSAVISA
kl. 10.00 torsdag

Dødsannonser,
strømstans-
annonser

ogviktigeoffentlige
kunngjøringer
kl. 12.00dagen

før innrykk

- Annonseavdelingen

HAMMERFEST KINO

Mandag

WITHERSPOON VERGARA

ARMED AND SORT OF DANGEROUS.

18:00 The Longest Ride
7 År Frityren 100

18:45 Get Hard
11 År Ole Olsen salen 100

21:00 Hot Pursuit
11 År Ole Olsen salen 100

Finnmark DagblaD MANDAG  11. MAI 2015

Vuossárgga miessemánu 11. b. 
2015
Mandag 11. mai 2015
Nrk sápmi fm:
0700 - 0830 Buorre iðit sápmi
0830 - 0900 Ruhkos 
1400 - 1600 Rádiosiida
1600 - 1630  Sáhka váibmosis
1630 - 1730  Avvudanboddu 
Nrk sápmi dab:
0700 - 0835 Buorre iðit sápmi
0835 - 0900 Ruhkos
0902 - 0930 Luodit
0930 - 1000 Sámi musihkka
1002 - 1100  60-logu musihkka
1230 - 1400 Dáppe dál
1400 - 1600 Rádiosiida
1600 - 1630  Sáhka váibmosis
1630 - 1730  Avvudanboddu  
1744 - 1830  Samix
1830 - 2030  Iditsáddagat 
 2100 - 2230 Dáppe dál  (nuppádis)
Tv-sáddagat:
Nrk 1:  
1730 - 1745 Tv-Oddasat váldosátta
Nrk 2: 
2045 - 2115 Ardna:
2125 - 2130 Tv-Oddasat 
0135 - 0150 Tv-Oddasat váldosátta
Nrk super:  
1700 - 1715 Mánáid-tv  
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RedaksjoNsledelseN                                       MoBIlTlF e-PosT
Arne Reginiussen, ansv. redaktør/daglig leder  952 45 385 are@fd.no
Svein G. Jørstad, redaktør   951 70 530 sgj@fd.no
Stian Eliassen, konst. digitalredaktør   982 60 555 ste@fd.no

RedaksjoNsdeskeN   
Desken  78 42 86 17  redaksjonen@fd.no

HaMMeRFesT   
Alexandra Kosowski, frontsjef   970 94 422 aki@fd.no
Helle Østvik, journalist   918 40 338 ho@fd.no
Trond Ivar Lunga, journalist   906 25 440 til@fd.no
Christel-Beate Jorilldatter, utgavesjef   900 21 499 cbj@fd.no 
Kristian Østvik, journalist   99 30 88 80 kristian.ostvik@fd.no

alTa   
Oddgeir Isaksen, journalist/kontorleder   917 32 131 oi@fd.no
Erlend Hykkerud, journalist   918 08 736 erh@fd.no

PoRsaNgeR   
Tor Kjetil Kristoffersen, journalist/kontorleder   913 10 788 tkk@fd.no
Kim Gaare, frontsjef   473 23 488 kig@fd.no

kuNdeseRVIce   
Bjørg Solstad   481 39 562 brs@fd.no

aNNoNseaVd. HaMMeRFesT   
Anders Nesse   908 68 615 an@fd.no

aNNoNseaVd. PoRsaNgeR   
Svein Sjøveian   907 56 277 ss@fd.no
 

aNNoNseaVd. alTa   
Jørn Hartvigsen    91 52 75 41  jsh@fd.no

e-PosT:  redaksjonen@fd.no     kundeservice@fd.no     annonse@fd.no

sentralbord: 

78 42 86 00
aBoNNeMeNTsPRIseR  
Papiravis Privat Bedrift
1 år kr   2.798,00 kr   4098,00
6 mnd. kr   1.456,00 kr   2.223,00
3 mnd. kr   797,00 kr   1.123,00
1 mnd.  kr   247,00 kr   382,00
Eventuelle bud- og flytillegg kommer i tillegg.
 
 E-avis E-avis tillegg 
  til papiravis
1 år kr   1.788,00 kr   588,00
6 mnd. kr   894,00 kr   294,00
3 mnd. kr   447,00 kr   147,00
1 mnd.  kr   149,00 kr   49,00

aNNoNsePRIseR  
Alm. plass per modul  kr   1.135.00
Stilling ledig per modul  kr   1.600,00
Tekstside per modul  kr   1.435,00 
1. side per modul   kr   4.400,00
Side 2, 3 og siste side per mod.  kr   2.850,00 
Side 5 og 7 per modul kr   2.700,00
Døds-, takkeannonser pr. mm kr   11,00
Religiøse møter pr. mm. kr.   5,00 

1/1 side farge:  
Annonseside   kr  33.750,00 
Tekstside   kr  35.750,00 

Til annonseprisene:  
Fakturagebyr kr 50,- + 25 % mva.  
Produksjonstillegg kr 1,00 pr. mm. 
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Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver hele

time. 06.03 Distr. prgm. 09.03 Nitimen 11.05
Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm.
17.00 Her og nå 18.30 Kveldsåpent 22.03
Utakt 00.05 Nattradioen 02.03 Herreavdeling-
ens platesjappe 04.03 Radiolangs 05.33 Mor-
genandakt 05.45 Værmelding med varsel for
fiskebankene

Dagsnytt hver hele time, unntatt
kl. 13.00, 17.00 og 18.00.

05.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45
Værmelding med varsel for fiskebankene 06.03
P1+ musikkmiks 06.30 Nyhetsmorgen 07.03
Frokostradio 09.03 Jacobsen 11.05 Jukebox
12.30 Radiokontakten 13.30 P1+ musikkmiks
14.03 Alle tiders blinkskudd 15.05 Nonstop
16.29 Radiolangs 18.30 Lutter øre 19.03 Ver-
den i går 19.30 På livet laus 20.03 Her og nå
21.03 Swing & sweet 22.03 Hovigs hangar
23.03 P1+ musikkmiks 04.03 Radiolangs

Dagsnytt hver hele time samt kl.
07.30, unntatt kl. 15.00, 17.00,

18.00 og 20.00. 06.03 Kunstreisen 06.30
Nyhetsmorgen 07.45 Politisk kvarter 08.03 Kul-
turnytt 08.30 Nyhetsmorgen 09.03 Ekko 11.03
Spillerom 12.04 Oddasat davvisámegillii 12.07
Ådåsa – Nyheter på lulesamisk 12.10 Åarjel
saernieh – Nyheter på sørsamisk 12.13 Julev-
magasijnna – Lulesamisk magasin 12.30
Nyhetslunsj 13.03 Kulturhuset 15.00 Nyhets-
ettermiddag 17.00 Salongen 18.00 Dagsnytt
atten 19.03 Musikk i P2 21.03 Kulturhuset
22.03 Ekko 23.03 Salongen 00.05 Notturno

Nyheter hver halvtime kl. 06.00-
10.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til kl. 20.00.

05.00 Før Morgenklubben med Johanna 06.00
Morgenklubben m/Loven & Co 10.00 Formid-
dag med Johanna 14.00 Ettermiddag med Kim
& Katja 18.00 Høglund 20.00 Musikkveld med
Lars 22.00 Radio Norge-kveld 01.00 Nattmu-
sikk

Nyheter hver hele time 06:00-
24:00, hver halvtime 06:00-
09:00 og 15:00-18:00. Utvidet

nyhetssending kl. 07:30 og 16:00. P4-sport
kl. 06:50, 08:10, 09:10, 15:03, 16:03 og
17:10. 05.00 Grytidlig 06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt
13.00 Michael direkte 15.00 Midt i Trafikken
17.00 LarsenLIVE 20.00 P4 Favoritter 21.00
Kjærlighet uten grenser 01.00 P4-natten

06.15 Det gode bondeliv (4) Da. livsstilsserie.
06.45 Doktor Åsa (r) 07.15 Krøll på hjernen (r)
07.45 NRK nyheter Siste nytt fra NRKs nyhets-
redaksjon med debatter, intervjuer, magasin,
sport og vær. 08.10 Kjærlighetens laboratorium
(r) 08.40 Arkitektens hjem (r) 09.10 Filmavisen
1962 (r) 09.20 Hygge i Strömsö (r) 10.00 Med
hjartet på rette staden (r) 10.50 Brenner – his-
torier fra vårt land (r) 11.30 Skaperverket (r)
12.00 NRK nyheter 12.15 Folkeopplysningen (r)
12.45 Jessica Fletcher (r) 13.30 Ei kaldblodig
verd (r) 14.20 Hygge i Strömsö (r) 15.00 NRK
nyheter 15.15 Dialektriket (r) 16.00 Hvem tror
du at du er? (r) 17.00 NRK nyheter 17.15 Glimt
av Norge (r) 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråk-
nytt 17.50 Norge rundt (r)
18.15 Skattejegerne

(8) Da. serie. Boligstylisten Katrine
Martensen-Larsen er på jakt etter populære
retroting som hun skal bruke i en bildeserie.

18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Bygg ditt drømmehus

(2) Br. dokumentarserie. Chris Lyon jobber
videre med det spektakulære opp-ned-huset.

20.15 Det gode bondeliv
(3) Da. livsstilsserie. Det nye
bindingsverkshuset pakkes ut.

20.45 Billedbrev
(6) Jan Eggum i Rio. Norsk dokumentar.

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Nytt liv i East End
22.30 Norske fordommer (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lewis (r)
00.45 Skyline

Am. science fiction-thriller fra 2010. Regi:
Greg Strause, Colin Strause. (15 år)

02.15 Scott og Bailey (r) 03.00 Kystvakta (r)
03.40-04.35 The Newsroom (r)

07.35 Det store symesterskapet
(r) 08.35 Hovedscenen (r) 10.30
Benda Bilili (r) 11.55 Tony Ben-
nett og Lady Gaga (r) 12.50
Læringens idéhistorie (r) 13.20
Slik er universet (r) 14.00 Spis
Vietnam (r) 14.30 Delfinanes
hemmelege liv (r) 15.25 Hotellet
(r) 16.10 Med hjartet på rette
staden (r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 I jegerens gryte

(9) Da. friluftsserie. Jørgen og
Nikolaj drar til de svenske sko-
ger.

19.40 Mitt yrke
Norsk dokumentarserie.

19.45 Minner fra DDR
(1) Da. dokumentarserie. Et
gjensyn med tidligere Øst-Tysk-
land, sett med danske øyne.

20.15 Aktuelt
20.45 Árdna: Samisk

kulturmagasin
21.15 Billedbrev (r)

(2) Norsk dokumentar.
21.25 Oddasat
21.30 Underhusets ukjente

verden
(2) Br. dokumentarserie.

22.30 Urix
22.50 Treme, New Orleans

(1) Knock with Me – Rock with
Me. Am. dramaserie.

23.45 Fanget i Antwerpen
(r)

00.35 Levende landskap (r)
01.05 Korrespondentane (r)
01.35 Oddasat (r) 01.50-04.15
Distriktsnyheter (r)

05.00 60 Minutes (5) Am. reportasjemagasin.
06.00 En moderne familie (r) 06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge Morgensending.
10.00 God morgen Norge (r) 11.40 En bit av
Norge (r) 12.10 Celebrity Masterchef (r) 13.10
Bolighjelpen (11) Kan. livsstilsserie. 14.05 Hus
til salgs (r) 14.35 Hekta på oppussing (6) Am.
oppussingsprogram. Programleder: Nicole Cur-
tis. 15.05 Grey's Anatomy (r) 16.00 Home and
Away (r) 16.30 Home and Away (48) Austr. dra-
maserie. 17.00 En moderne familie (r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)

(144) Norsk dramaserie.
19.30 Hotel Cæsar

(145) Norsk dramaserie. Gabriel fortviler
etter at Juni dumpet ham.

20.00 Norges grillmester
(5) Underholdningsprogram. Utfordringen fra
dommerne til deltagerne er å lage asiatisk
mat på grillen.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Badehotellet

(1) Da. dramaserie. Det er 1929, og stam-
gjestene fra København vender tilbake til
Vesterhavet og Andersens Badehotel for nok
en sommer med feriefølelser, søte stuepiker
og forlokkende mat.

22.45 Dokument 2: Rasende gamle
damer
Norsk dokumentar.

23.45 Suits (r)
00.40 Hawaii Five-0 (r) 01.30 Blue Bloods (r)
02.15 Elementary (r) 03.00 Suits (r) 03.45
Hawaii Five-0 (r) 04.25-05.10 Blue Bloods (r)

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop
08.00 Kongen av Queens (r)
08.30 The Ellen DeGeneres Show
(r) 09.20 Dr. Phil 10.15 The Real
Housewives of Beverly Hills (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres Show
(128) 13.00 The Real Housewi-
ves of Orange County (r) 14.00
Masterchef USA (r) 15.00 Master-
Chef Norge (r) 16.00 Svenske
Hollywoodfruer (r) 17.00 Luksus-
fellen Sverige (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA

(13) Am. realityserie.
19.30 Norges styggeste rom

(r)
(13) Norsk oppussingspro-
gram.

20.30 Two and a Half Men
(13) Am. komiserie. Walden
oppdager at fru McMartin er
gal og innpåsliten etter at de
ligger sammen.

21.30 NCIS: New Orleans
(16) Am. krimserie. Etter at en
marinerekrutt er offer for en
dødelig påkjørsel hvor sjåføren
stikker av, må teamet undersø-
ke om mordet hadde med hen-
nes karriere å gjøre.

22.30 Paradise Hotel
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfru-

er (r)
01.05 Luksusfellen Sverige (r)
02.00 Paradise Hotel (r) 02.45
Kongen av Queens (r) 03.10 Will
& Grace (163) 04.00 Bones (r)
04.45 The Real Housewives of
Orange County (r) 05.30 Nanny (r)

06.00 Jesse (r) 06.45 Turistgui-
dene (r) 07.35 America's Funni-
est Home Videos (r) 08.00 Cou-
gar Town (r) 08.25 Ullared (r)
09.15 Sinnasnekker'n (r) 10.05
Millionær søker kjæreste (r)
11.55 The Big Bang Theory (r)
12.50 Mom (r) 13.20 Sinnasnek-
ker'n (r) 14.20 Ullared (r) 15.15
Baby Daddy (r) 15.45 Cougar
Town (r) 16.10 Friends (r) 17.10
Two and a Half Men (r)
18.05 The Big Bang Theory

(r)
(6) Am. komiserie.

19.00 Mom
(21) Am. komiserie. Christy og
Bonnies kranglete forhold gjør
dem uønsket overalt.

19.30 Sinnasnekker'n (r)
(21) Norsk livsstilsserie.

20.30 The Biggest Loser
Norge
(9) Norsk realityserie. De fire
semifinalistene våkner opp på
Holmsbu for siste gang og
skal nå få reise hjem.

22.00 Valentine's Day
Am. romantisk drama fra
2010. Livene til flere mennes-
ker flettes sammen på Valen-
tinsdagen i New York. I rollene:
Jamie Foxx, Jessica Biel, Kathy
Bates, Jessica Alba, Bradley
Cooper. Regi: Garry Marshall.

00.15 Castle (r)
(1) Am. krimserie.

01.10 CSI (r) 02.10 Special Vic-
tims Unit (r) 03.05 CSI: NY (r)
03.55 Body of Proof (r) 04.40
CSI: Miami (r) 05.25-06.00 Man
Up! (r)

06.00Morgensending
07.50Mythbusters
08.40Mektige skip
09.30 Livsfarlig fangst
10.30 Gullfeber
11.30 Femte gir
12.30 Bilfikserne
13.30 Auction Hunters
14.00 Auction Hunters
14.30Mythbusters
15.30Mektige skip
16.30 Hvordan gjør de

det?
17.00 Baggage Battles
17.30Moonshiners
18.30 Auction Hunters
19.00 Auction Hunters
19.30 Fast and Loud
20.30 Bilfikserne
21.30 Bilfikserne
22.30 Cars That Rock with

Brian Johnson
23.30 YukonMen
00.30Mythbusters
01.30 Fast and Loud
02.30 Naked and Afraid
03.30 Edge of Alaska
04.20Mannmot natur
05.10 Nattsending

06.00 Phineas og Ferb
06.15 7D
06.40 Austin & Ally
07.10 Jessie
08.00 Liv ogMaddie
08.25 HannahMontana
08.50 Lykke til Charlie!
09.15 Shake It Up
09.40 Diverse sendinger
12.25 To konger
12.50 Gravity Falls
13.10 A.N.T. – Akselerert

Naturlig Talent
13.35 Austin & Ally
14.00 Det var ikke meg
14.20 Her er ditt liv, Riley
14.45 DogWith a Blog
15.10 Jessie
16.00 Violetta
16.50 K.C. Hemmelig

agent
17.40 Liv ogMaddie
18.30 Supersykehuset
18.55 Kickin' It
19.20 Lab Rats
19.45 Bad Hair Day

Kan. eventyrkomedie
fra 2015.

21.20 Kveldssending

08.30 Sykling
09.00 Sykling
10.00 Sykling (r)
11.00Motorsport Wee-

kend (r)
11.15 Superbike (r)
12.00 Supersport (r)
12.30 Superbike (r)
13.15 Sykling (r)
14.15 Sykling: Giro Extra

Direkte.
14.30 Sykling: Giro d'Italia

Etappe 3. Direkte.
17.30 Sykling: Giro Extra

Direkte.
17.45 Eurogoals
18.30 Fotball: UEFA

Women's Football
Show

18.45 Fotball (r)
19.30 Fotball (r)
20.30Watts
20.45 Kampsport (r)
21.45 Hestesport (r)
22.00 Sykling (r)
23.00 Sykling: Tour of

California
Etappe 2. Direkte.

01.00-01.30 Sykling (r)

06.20 Judge Judy (r)
06.50 Lagerskattene (r)
07.45 Å leve hos Amish-

folket (r)
08.40 Hundehviskeren (r)
09.35 Fødeavdelingen (r)
10.30 Judge Judy
10.55 Cupcake-krigen (r)
11.50 One Tree Hill (r)
12.45 Gilmore Girls (r)
13.40 Gossip Girl (r)
14.30 Ugly Betty (r)
15.25 One Tree Hill (r)
16.20 Kakekrigen (r)
17.20 Ekstremt vekttap (r)
18.20 Sinnasnekker'n Sve-

rige
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Once Upon a Time
21.30 Ungkaren
23.20 Åndenes makt (r)
00.25 48 timer
01.20Medium (r)
02.20 Cold Case (r)
03.20 Once Upon a Time
04.15 Tenåringspappa (r)
05.10-05.37 Bortskjemte

prinsesser (r)

06.15Morgensending
14.15 Skattejegerne
15.15 Pantelånerne i

Detroit (r)
15.50 Pantelånerne i

Detroit (r)
16.20 Lagerkrigen (r)
16.55 Lagerkrigen (r)
17.25 Grensevakten (r)
17.55 Grensevakten (r)
18.30 Pantelånerne i Las

Vegas
19.00 Pantelånerne i Las

Vegas
19.30 Nattpatruljen (r)
20.00 Nattpatruljen (r)
20.30 På kollisjonskurs
21.00 På kollisjonskurs
21.30 Helt magisk
22.00 Helt magisk
22.30 The Big Bang Theo-

ry (r)
23.00 The Big Bang Theo-

ry (r)
23.30 Two and a Half

Men (r)
24.00 Two and a Half

Men (r)
00.30 Nattsending

06.00Morgensending
10.50 Restaureringsverk-

stedet
11.45 Restaureringsverk-

stedet
12.40 Car S.O.S
13.35 Test hjernen
14.00 Science of Stupid

med Håvard Lilleheie
14.30 Lev fritt eller dø
15.25 Skitten profitt
16.20 Richard Hammonds

reise
17.15 Highway Thru Hell
18.10 Flyhavarikommisjo-

nen
19.05 Dubai: den ultimate

flyplass
20.00 Science of Stupid

med Håvard Lilleheie
20.30 Science of Stupid

med Håvard Lilleheie
21.00 Highway Thru Hell
22.00 Car S.O.S
23.00 Flyhavarikommisjo-

nen
24.00 Drugs Inc
00.55 Tabu
01.50 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
(1) Austr. dokumen-
tarserie.

19.55 P3Morgen
20.25 Ahmed og Team

Physix
20.35 Kremen av Top

Gear (r)
(1) Br. underhold-
ningsserie.

21.20Morran og Tobias
Sv. humorserie. I rol-
lene: Johan Rheborg,
Robert Gustafsson.

21.35 Skyline
Am. science fiction-
thriller fra 2010. I rol-
lene: Eric Balfour,
Scottie Thompson,
Brittany Daniel. Regi:
Greg Strause, Colin
Strause. (15 år)

23.00 P3Morgen (r)
23.35 Skolen (r)
00.20 Beyond a Reaso-

nable Doubt
Am. thriller fra 2009.
Regi: Peter Hyams.

02.00 Nattsending

06.30Molly (r)
06.35 Pocoyo (r)
06.45 Timmy-tid (r)
07.00 BienMaja (r)
07.15 Sigge (r)
07.25 Lille Prinsesse (r)
07.35 Elias (r)
07.50 Gjengen på taket (r)
08.05 Diverse sendinger
14.15 Big Time Rush (r)
14.35Mitt liv ogmeg (r)
14.50 iCarly (r)
15.35M.I. High (r)
16.05 Limbo (r)
16.35 Den ultimate Spi-

der-Man (r)
17.00Mánáid-tv (r)
17.15 Travelbymysteriene

(r)
17.30Molly (r)
17.35 Pocoyo (r)
17.45 Timmy-tid (r)
18.00 Lilly i Paradisbukta
18.05 Tellekorpset (r)
18.15 Dinosaurtoget (r)
18.30 Små poteter (r)
18.35 Hotell 13
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Leonardo (r)

04.45Morgensending
11.30 Landet runt (r)
12.15 Strömsö (r)
12.55 Roliga timmen (r)
13.55 Smartare än en

femteklassare (r)
14.55 Grisjakten

Sv. långfilm från
1970.

16.25 Gomorron Sverige
sammandrag

16.45 Smak av England
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Regionala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Arvingarna
22.00 Full rulle i Kina (r)
23.25 Rapport
23.30 Smartare än en

femteklassare (r)
00.30Mästarnas mästare

(r)
01.30 Nattsending

07.55Morgensending
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Gudstjänst (r)
17.05 Kuling 265 dagar

om året (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens museer (r)
18.45 Det goda livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fotbollskväll

Svenskt fotbollsma-
gasin från 2015.

22.45 True Blood
(4) At last.

23.40 Våra sjukdomars
historia (r)

00.30 Såna är föräldrar (r)
00.50 Nattsending

06.00Morgensending
08.40 The O.C. (r)
09.35 Glee (r)
10.30 Hart of Dixie (r)
11.20 Judging Amy (r)
12.15 Frustrerte Fruer (r)
13.05 Rachael Ray (r)
14.00 Home and Away (r)
14.30 Glee (r)
15.25 The O.C.
16.20 Grey's Anatomy (r)
17.15 Hart of Dixie (r)
18.10 The Kardashians (r)
19.05 Drømmemannen (r)
20.00 Bloggerne (r)
20.30 Designer Darlings
21.30 Utdrikningslaget

Am. romantisk kome-
die fra 2012.

23.15 The Kardashians (r)
00.15 Bloggerne (r)
00.45Mitt drømmehjem

(r)
01.40 Dallas (r)
02.30 Beauty and the

Beast (r)
03.20White Collar (r)
04.10 The Talk
04.50 Nattsending

05.05Morgensending
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene

(r)
13.05 Parkeringsvaktene

(r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Overvåket (r)
16.30 Parkeringsvaktene

(r)
17.00 Parkeringsvaktene

(r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-

unger (r)
20.00 Blades of Glory

Am. komedie fra
2007. (11 år)

22.00 Overvåket
23.00 Dømt til forvaring
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nådeløse innkre-

vere (r)
02.20 Nattsending

06.00Morgensending
13.30 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I Met Your

Mother (r)
14.30 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 How I Met Your

Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 24 timer i varetekt
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D
23.00 Simpsons (r)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Anger Manage-

ment (r)
00.30 Nattsending

11.00 Ligue 1
Marseille - Monaco.
Fra Stade Vélodrome.

12.45 Ligue 1
St. Etienne - Nice.

14.30 Ligue 1
St. Etienne - Nice.

16.15 Ligue 1
Bordeaux-Nantes.

18.00 Ligue 1: Høyde-
punkter
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i
franske Ligue 1.

19.00 Ligue 1
PSG - Guingamp.

20.45 Ligue 1
St. Etienne - Nice.

22.30-00.15 Ligue 1
Marseille - Monaco.
Fra Stade Vélodrome.

22.30: Norske fordommer 21.30: Underhusets ukjen...21.40: Badehotellet 21.30: NCIS: New Orleans20.30: The Biggest Loser N..
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Vinduer
spesialmål?
Ring 75 17 04 66
Fraktfritt etter avtale

www.heimstadbygg.no

Hiace/Hilux/Dyna/Canter
MB tipp/div. eldre lastebiler/ div.
Toyota personbiler ønskes kjøpt.
Erik Wasshaug, tlf. 45 00 84 27

Smalfilm/video til DVD
Jeg overfører fra 8mm smalfilm,
VHS og alle kamerakassetter til
DVD. E-post til jipost@online.no

Tlf 900 80 092

arrangeres i Lofothallen,
Leknes 27.-28.06.15.

Se www.lofotmessa.no
For info, ta kontakt
m/Inge Elvebakk
Tlf 915 75 297.

Mercedes bents 220 glk
4 matic. 2011 modell, strøken
bil, panorama soltak, krok, 2 sett
hjul mm.. Kurrant innbytte bil kan
vurderes.

Tlf 906 42 470

2 leiligheter i hammerfest
sentrum til leie

Areal ca 140 m2, henholdsvis 3 og 4 soverom.
Leilighet med 3 sov. kan enkelt gjøres om til 4 sov.

Høy standard. Kr 16.000 pr. mnd.

Se informasjon og bilder på
www.hammerfesteiendom.no

Meld din interesse til: paa@ghagen.no

BOK PAPIR GULL UR GLASS KONTOR
Hammerfest, tlf. 78 42 79 00

Dressurkurs til våren?
Alta Hundehotell A/S
www.altahund.no

Tlf 919 13 666

Giftering mistet
i Hammerfest sentrum/
Nissensenteret torsdag 23. april.
Håper noen har funnet ringen og
kan ringe meg på:

Tlf: 959 60 997

Leilighet ønskes leid
Leilighet med 3 soverom ønskes.
Vi er begge i fast jobb, en blir
sykepleierstudent fra høsten av.
Referanse om ønskelig.

Tlf 412 88 068

Leiligheter Hammerfest
i sentrum, Strandgata ledig pr.
omgående. Leilighetene er i god
stand, og leies ut møblert.
2, 3 og 4 roms leiligheter.
Kontakt Isbjørn Eiendom as, tlf.

975 73 336-901 16 436

Hammerfest

Husk lagsmøte
i dag kl.11.00

på sangens Hus
Etter lagsmøtet blir det

omvisning og informasjon
i Kirkeparken Omsorgssenter

fra kl.12.30-13.30
ved Marit Halvorsen for de
som ønsker å være med dit.

Velkommen

Synsk dame
med medfødte evner fra
generasjoner. Bruker telepati og
tarot, ser om ekteskap, barn og
jobb mm. Kan ta det via Skype,
møte og telefon med avtalt tid.
Ikke betalt nummer, obs seriøse
svar.

Tlf 901 93 804/ 902 95 568

Biler til salgs

Biler kjøpes

Diverse Arbeid utføres

Til leie

Møter Tapt / funnet

Ønskes leid

Kunngjøring

HJELP 
NEPAL

 Send sms 
NEPAL 
  til 2272 

(250 kr)

Finnmark Dagblad på mobilen 
gjør ventetiden litt kortere...

 

mobil.fd.no
Alltid oppdaterte nyheter 
– overalt www.ifinnmark.no



TID Morgen Formiddag Kveld Morgen Formiddag KveldNatt

Vær & vind i 
Hammerfest
i dag og i morgen

Hammerfest

Havøysund

TROMS
FINNMARK

Værspalten er levert av: Værdata levert av:

Øks�ord

Hasvik

Vardø

Skiippagurra Vadsø

Alta

Kautokeino

Kirkenes
Lakselv

Kvalsund

Honningsvåg

Kjølle�ord Berlevåg

VÆR/VIND/TEMP. kl 12.00VÆRET I MORGEN
Goliat

- DE NESTE FEM DAGENE NATT-/DAG-TEMP.

Ganske sikkert*
Noe usikkert
Usikkert

HAMMERFEST

ALTA

LAKSELV

HONNINGSVÅG

KARASJOK 

KAUTOKEINO

Ned:Opp:

Ned:Opp:

Sola

Månen

HAMMERFEST
ALTA
HONNINGSVÅG
KARASJOK

HAMMERFEST
ALTA
HONNINGSVÅG
KARASJOK

FINNMARK I GÅR

VÅTEST

VARMEST KALDEST

MEST VIND

MARK

*Mer om sannsynlighets-
varselet: http://www.yr.no

Fjære Flo

I DAG I MORGEN I DAG I MORGEN

I DAG I MORGEN I DAG I MORGEN

I DAG I MORGEN I DAG I MORGEN

HAMMERFEST

ALTA

HONNINGSVÅG

j

5 4 2 3 4

9 6 5 6 6

11 6 5 6 6

5 4 2 3 3

10 7 5 5 6

6 4 3 3 4

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

4 3 1 0 2

5 3 3 2 2

4 4 3 2 3

5 3 1 1 2

4 3 1 1 1

2 0 -1 -2 -1

TORSDAG LØRDAG SØNDAGONSDAG FREDAG

3 56

2

2

2

2

6

m/s m/sm/s

m/s

m/s

m/s

m/s

7

7

8

7

8
8

10

8

8
5

7
7

9

6

8

8

7

timer lengre siden vintersolverv.Dagen har blitt 21:56
3233189 m/sm/sm/sm/sm/sm/sm/s

4 5 5 4 7 8 6

09:10 02:54

07:29 01:20

07:54 01:45

10:20 04:03

08:42 02:31

09:07 02:56

21:59 15:35

20:18 14:02

20:43 14:27

23:12 16:46

21:35 15:13

22:00 15:38

01:29 23:25
01:54 22:59
01:02 23:39
01:59 22:35

02:52 10:09
02:46 10:16
02:46 09:55
02:33 10:12

Kautokeino
4.5

Berlevåg Lufthavn
10.8

Sihccajavri
°C

mm

°C

m/s

0.2
Kirkenes Lufthavn
8.2

2015-05-10 11:00:30
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Sudoku

Gårsdagens løsning
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Fyll ut de tomme
feltene slik at både
de loddrette og
vannrette radene,
samt hver av boksene
med 3 x 3 felter
inneholder alle
tallene fra 1 til 9.

HURTIGRUTA
Nordgående i dag: «Kong Harald»
I morgen: «Lofoten»
Sørgående i dag: «Nordnorge»
I morgen: «Trollfjord»

Havna

– Jeg vet ikke hva krig er, 
egentlig. Men krig er ikke 
noe å tenke på. Det er et 
fælt ord, forteller en av 
æresgjestene.

rebekka ellingsen
redaksjonen@fd.no

ALTA: 
– Er det folk som er på flukt, 
skal vi skyte de, spurte vi hver-
andre. Ingen turte å svare, for-
teller en av veteranene som ble 
hedret fredag den 8. mai, Frit-
jof Haug.

Han tok ordet og fortalte his-
torier med sterke inntrykk.

– Hjemme klarte jeg ikke å 
ligge i ro i sengen. Ungene spur-
te om hva som feilet meg, du 
har ikke brukt å oppføre deg 
slik, sa de. Jeg vet ikke, jeg 
drømmer bare. Jeg drømmer 
om krig og elendighet. Det var-
te lenge, og jeg kunne ikke gjøre 
noe med det, fortalte han.

– Krig er forferdelig
75 år har gått, og mange histori-
er har siden da blitt fortalt. Fø-
lelsene fra tiden under krigen 
sitter fortsatt sterkt. 

Fritjof liker ikke ordet krig. 
Det er i hans øyne helt forferde-
lig, slik som handlingene.

– Jeg vet ikke hva krig er, 
egentlig. Men krig er ikke noe å 
tenke på. Går det ikke ann å 

være litt mer romantisk, og ikke 
bruke ordet krig. Det er et fælt 
ord.

Hedret med medalje
Fritjof ble fredag, sammen med 
Ingvald Heitmann, hedret for 
sin innsats under krigen, som 
en del av Altabatalajonen. De 
fikk utdelt hver sin medalje 
som takk, i likhet med andre 
veteraner som ble hedret over 
hele landet.

– Jeg var en av dem som sa at 
vi aldri kom til å få en medalje, 
jeg bryr meg ikke om det. Men 
så kom den, allikevel – og det 
takker jeg de for.

Medaljen ble delt ut av Altas 
ordfører, Laila Davidsen, som 
selv hadde et familiemedlem 
som deltok under krigen.

– Bestefaren min deltok i det 
som tidligere het nordlandsba-
talajonen, og var maskingevær 
fører. Ifølge papirer jeg har sett i 
ettertid deltok han i 63 dager, 
forteller hun.

Tårevått
Davidsen åpnet med en tårevåt 
tale til veteranene.

– Jeg takker dere for deres 
innsats, og jeg takker dere for at 
dere er her i dag.

Før hedersseremonien som 
fant sted på rådhuset, ble det 
lagt ned blomster på minnes-
merket til altabatalajonen på 
Altagård. 

Hedret for sin innsats 

HEDRET: Fritjof Haug (t.v.) og Ingvald Heitmann fikk medalje og blomster. Haug tok her ordet.   
 Foto: Rebekka ellingsen

Været sponset av:

Bekymret for tilreisende fiskere: Tilreisende fiskere er 
velkomne til å fiske stort sett hvor de vil i Kautokeino. I resten 
av fylket er skepsisen større.  
FeFo, som eier det aller meste av grunnen i Finnmark, har 
gjennomført fem folkemøter om innlandsfiske. Hensikten var 
å samle inn folks meninger, før nye retningslinjer og eventu-
elt reguleringer blir lagd.  
Folk flest ønsker ikke fiskekort for finnmarkinger, og vil drive 
innlandsfiske som i dag.Tilreisendes bruk av redskap som garn 
og ståsnører er en vanlig bekymring. Bortsett fra i Kauto-
keino, var møtedeltakerne skeptiske til finlendernes fiske. På 
alle andre møter enn det i Kautokeino ønsket folk å skille 
tilreisende nordmenns fiske fra utlendingers. Ulike priser ble 
nevnt som tiltak.


