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Tungvint o
Harstad:

Ungdommene som i går
deltok på Harstad Trafikkskoles snøskuteropplæring i grusholla hadde
helst sett at de slapp å
reise til Finnsnes for å få
klasse S-sertifikatet.
Andreas Isachsen
SKEPTISK: Styret i Utdanningsforbundet Kvæfjord er skeptisk til hvordan kommunen behandler økonomiplanen. Ved bordenden: Lokallagsleder Eva Marie
Storø.

Skeptisk til prosess
rundt skolestruktur
Utdanningsforbundet i
Kvæfjord er skeptisk til
prosessen rundt den
planlagte vurderingen av
barnehage- og skolestrukturen i kommunen.
Atle Trondsen

I et brev til kommunen utdyper
lokallagsleder Eva Marie Storø
blant annet denne problemstillingen.
Lokallaget vil pr. i dag ikke si
noe om dets holdninger til eventuelle kretsendringer. Hovedinnvendingen går på at økonomiplanen behandles som om kretsendringer allerede er blitt foretatt.
Og det er ikke tilfellet. Lokal-

lagslederen viser til at Opplæringsloven foreskriver endring av
opptaksområder, og slike endringer skal skje etter Forvaltningsloven.
Selv i en økonomiplan mener
Utdanningsforbundet at en burde
holde seg til god forvaltningsskikk
.
Selve poenget med først å
gjennomføre en forskriftsprosedyre, er at kommunen på en åpen
og demokratisk måte kan kartlegge og vekte alle momenter som
kan tale for og imot ei strukturendring, heter det i brevet.
Det vil sikre at de folkevalgte
kan fatte gjennomtenkte avgjørelser, uten på forhånd å være
bundet til egne vedtatte føringer.

Fikk samfunnsstraff
Harstad:

En harstadværing er dømt
til samfunnsstraff etter tyverier fra båter i juli i fjor.
Mannen stjal to bensintanker fra
båter på Elde moloanlegg i Kvæfjord og senere samme måned
en påhengsmotor fra Kasfjord
båthavn.
Da mannen i midten av 20årene skulle forklare seg for
Trondenes tingrett tidligere i februar, avga han en uforbeholden
tilståelse.
Påtalemyndigheten foreslo en

fellesstraff med en betinget del
en dom fra 2011 til samfunnsstraff i 60 timer. Dommen fra
2011 gjaldt en alvorlig trussel og
tre tilfeller av legemsfornærmelse. Straffen ble da utmålt til
60 dagers betinget fengsel med
en prøvetid på to år.
Retten mente at de nye forholdene mannen sto tiltalt for var av
en helt annen karakter og fant at
det måtte avsies en særskilt dom.
Retten kom fram til at samfunnsstraff i 30 timer med en
gjennomføringstid på 120 dager
var passende.

Ifølge instruktørene Roger Boltås
og Christian Nordheim ved Harstad Trafikksole var gårdagens
kurs det første i rekken av flere
kurs utover vinteren.
– Vi kjører i utgangspunktet
kurs så lenge det er behov. Foreløpig har vi planlagt tre, med åtte
deltakere på hver, men erfaringene fra tidligere år tilsier at det
antakelig blir enda flere, sier de
to som stusset da de tidligere i
uken leste i Harstad Tidende at
det bare var èn sjåførskole som
hadde tillatelse til å kjøre disse
kursene.
– Vi har hatt godkjennelse og
kjørt denne opplæringene siden
2006, da jeg hadde mitt første
kurs, sier Christian Nordheim.

Lite hensiktsmessig
De syv som deltok på kurset
kommer fra ulike bedrifter og organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Relacom, skogbruksnæringen og skitrekkanlegg. Alle var
enige om at norsk snøskuterpolitikk er moden for endringer.
– Det norske lovverket er tungvint og lite hensiktsmessig. Skuteren er kommet for å bli. Da er
det bedre at man heller legger til
rette for kjøring i egnede områder. Det vil uansett bli bedre enn
slik det praktiseres i dag. Vi syntes også at hele diskusjonen
rundt miljøaspektet blir søkt og

SCOOTEROPPLÆRING:

Ungdommer samlet til scooteropplæring i grusholla. Bak fra venstre,
Foran fra venstre Jonas Rasmussen, Robin Ridderseth og

unyansert når det hevdes at
snøscooterkjøringen er et stort
forurensingsproblem. Spesielt
når vi vet at all snøskuterkjøring
gjennom hele sesongen forurenser mindre enn landets fritidsbåter gjør på en dag, kom det fra en
av ungdommene.

De håper også at det snart lar
seg gjøre å få en egen løype for
opplæring knyttet til langkjøring.
– Det er tungvint å måtte dra
helt til Finnsnes for å få denne
opplæringen. Kostbart blir det
også. Vi skjønner ikke hvorfor
det ikke er mulig å få dette til i

Barnekunst for livet
Tjeldsund:

Kongsvik samfunnshus og kapell, blir hovedarena når barnekunstklubben «Children»s
art 2 share», lanseres mandag kveld.
Hans Viktor Øye
hvo@ht.no 905 87 776
Da samles rundt 100 barnekunstnere fra Harstad og Kongsvik for å
tegne og male og ha det gøy sammen. De ønsker også å inkludere
de brannskadde barna på Childrens burn care sitt sykehus i Etiopia. Gjennom Internett er dette
mulig og nå inviterer de hele landet til å bli med i klubben.
– Kongsvik skole er valgt til å
være fadder for skolene som vil
være med, sier initiativtaker og
prosjektleder Siv Moa Lønning.

Plateslipp
Det er her snakk om at elevene

deler kunstopplevelsene på internettsiden art2share.no.
Tanken er at kunsten som barna lager sal legges ut på nettet.
Klubben har fått til et samarbeid
med Childrens burn care, og de
brannskadde etiopiske barna vil
ha mulighet til å bli med på lik linje som de norske skolebarna.
Også norske sykehusskoler har
gitt positiv tilbake melding om at
de blir med.
– De er veldig gira på dette og
har gitt tilsagn om deltakelse, sier
Lønning
Lønning gleder seg stort til å
sette i gang.
Selve åpningen foregår
inne i kapellet. Her skal det blir
plateslipp. Den ikke helt ukjente
musikeren Per Kai Prytz kommer
sammen med sine musikervenner for å lansere sin nye singel
«Det finns engla» i kapellet. Dette
er en sang som er spesiallaget til
kampanjen. Platecoveret er der-

for et trykk av maleriet som er emblemet til kampanjen.
Det er Siv Moa Lønning har laget kunstverket som alle deltakende skoler vil få ett eksemplar
av.

Håper på mye folk
Rektor Gunnhill Andreassen ved
Kongsvik skole er stolt over at
elevrådet, foreldre og ansatte har
sagt ja til dette prosjektet.
– Det aller viktigste med dette
prosjektet er å vise at barn bryr
seg mer enn vi i utgangspunktet
tror. Det er et flott prosjekt som
jeg håper mange skoler over hele
landet vil være med på, sier hun.
Ildsjelen bak Childrens burn
care, Hans Petter Schjelderup vil
også delta på arrangementet.
– Dette er et åpent arrangement og vi håper på at mange
finner veien til samfunnshuset.
Her vil det også bli salg og kaker,
sier Andreassen.
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opplæring
MANGE: Mange møtte fram på årsmøtet mandag. Foto: Fredd Gerhardsen

Størst i fylket
Harstad pensjonistforening
har befestet sin posisjon
som den største av i alt cirka
60 foreninger tilsluttet fylkesforbundet.
Jarle A. Larsen
Harstad pensjonistforening har i
dag 230 medlemmer. Mange foreninger sliter med å holde medlemsantallet oppe, men foreningen i Harstad har klart det.

Jubilerte

Magnus Jonassen, Christian Nordheim, instruktør, Sindre Indresand, Christopher Jensen og Roger Boltås, instruktør.
Gøran Rosander.

nærheten av Harstad, og håper
en treningsløype blir etablert så
raskt som mulig.

Sollifjellet
Ifølge Boltås og Nordheim er det
prosesser i gang for å utrede ulike alternaive områder som kan

egne seg for denne type løyper.
– Vi vet at en rekke organisasjoner ønsker seg et slikt område, noe også vi hadde sett ble realisert. Det sier seg selv at det er
tungvint å drive scooteropplæring når du den ene dagen holder til i grusholla, mens du da-

2012 ble for Harstad pensjonistforening sterkt preget av arbeidet med markeringa av 40 års
jubileet. Dette fant sted i Nordic
Hall den 26. oktober med deltakelse av nærmere 100 personer,
medlemmer og gjester.
Pensjonistforbundet er det
største pensjonistforbundet og

det eneste som har forhandlingsrett med den til enhver tid sittende regjering. Man kan ofte synes at det tar for lang tid å vinne
gehør for det man mener er rettferdige krav, men har samtidig
lang erfaring for at forbundets forhandlere blir lytter. Ved å stå på,
vinner man fram.

Besøker sykehjem
Foreninga i Harstad har også besøkt i sykehjem på sitt arbeidsprogram. Når man er ute på slike besøk har man med seg egen trio
(som har fulgt foreninga i mange
år og som er en ressurs i seg selv).
Der blir det servert kaffe, masse
kaker og utlodning der alle beboere er garantert å vinne. Dette er
en aktivitet som er til gjensidig
glede, både for beboerne av sykehjemmet og for foreninga.

gen etter må forflytte deg til
Finnsnes. For oss hadde det
vært ideelt og fått en slik trase
etablert på Sollifjellet, da dette
området har de fasiliteter vi
trenger for å kunne drive forsvarlig opplæring, mener de to
instruktørene.

MEDLEMMER: Tre trofaste pensjonister, fra v. Agnar Nilsen, Sakkarias Stordahl
og

Harstad:

Kjørte i fylla

BARNEKUNSTKLUBB: Deltakerne på barnekunstskolen rundt Siv Moa Lønnings maleri «Einar og barna», som nå er sendt
til brannsykehuset i Etiopia og som skal bli emblemet til barnekunstklubben over hele landet.
Illustrasjonsfoto: Tina Eilertsen.

En harstadværing i 20-årene
satte seg i februar i fjor i bilen
og kjørte til tross for at han var
påvirket av alkohol. Nå har
han fått sin dom.
Kjøringen foregikk i Hagebyveien og da blodprøve ble
tatt halvannen time etter kjøringen, viste den en promille
på 1,89.
Påtalemyndigheten foreslo
i Trondenes tingrett at straffen
måtte settes til fengsel i 24 da-

ger med tillegg av en bot på
10.000 kroner og tap av førerretten.
Utover at kjøringen fant
sted i sentrumsnære områder
var det ingen skjerpende eller
formildende omstendigheter.
Retten mente at straffen kunne settes til fengsel i 21 dager i
kombinasjon med en bot på
8.000 kroner og tap av førerretten i to år.

