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Tømte spilleautomat
LØDINGEN:

Natt til mandag har
noen tømt en spilleautomat på Esso-stasjonen
i Lødingen for flere tusen kroner.

LØDINGEN:

Representantene fra
alle de politiske partiene var i går enige
om at de raskt ønsker mange trygge
arbeidsplasser på
området til Nes fort.

DAG RASCH

Dette er tredje gangen servicestasjonen er utsatt for slikt innbrudd.
Innbruddet ble oppdaget da
betjeningen kom for å åpne servicestasjonen i går kveld.
Denne gangen har tyvene tatt
seg inn ved å fjerne et vindu inn
til kafeteriadelen, der spilleautomatene står. De har kunnet
arbeide ganske usjenert i ly av et
tre som skjermer mot bebyggelsen og fergeleiet like bak.
- Nå skal jeg fjerne treet, sier
eier Geir Nilsen, som er oppgitt
over at tyver igjen har vært på
ferde.
- Det er jo tydelig at automatene tiltrekker seg kriminelle,
sier han.
Politi fra Lødingen og Tjeldsund lensmannskontor var på
stedet og gjorde undersøkelser i
går formiddag. De så ikke innbruddet i sammenheng med
andre hendelser i distriktet i det
siste.
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Innbrudd
Det ble i går kveld oppdaget at
ubudne gjester hadde brutt seg
inn i NMK Harstads lokaler i
grusholla på Åsegarden.
Politiet etterforsker saken.

Ønske
DAG RASCH

S

ignalet til Skifte eiendom er
å stå på for å få til et salg
som kan skape arbeidsplasser.
Det ble samtidig gjort helt
klart at absolutt alle de 13 på
gårsdagens møte ønsker at allmennheten skal ha tilgang til
naturherlighetene på Nes-halvøya.

INNBRUDD: Politibetjent Tom Johansen fra Lødingen og Tjeldsund lensmannskontor foretok i går undersøkelser der innbruddstyver har fjernet et
vindu for å komme til automatene innenfor.
Foto: Dag Rasch

Thommessen ikke
aktuell for Stortinget
Venstres
nestleder
Olaf
Thommessen er ikke kandidat til stortingsvalget i 2005.
Det meddelte han nominasjonskomiteen i Akershus

Venstre mandag kveld. Olaf
Thommessen har sittet i Venstres sentralstyre siden 2002,
og deler nestledervervet med
Trine Skei Grande. NTB

Intet stormløp
Politikerne gjorde det klart at de
ønsker adskillig bedre informasjon om salgsprosessen, selv om
kommunen verken er selger eller kjøper.
Fremskrittspartiet sto alene
om ønske at kommunen skal
overta hele eller deler av området. De aksepterte uten videre
at et bredt flertall ønsker salg,
helst hele eiendommen under
ett.
Fremskrittspartiet kunne da
tenke seg at kommunen får hele
eller deler av salgsinntekten. De
fikk imidlertid ikke aksept på et
stormløp for å oppnå en slik
kompensasjon for bortfallet av
arbeidsplasser.
Informasjon
Gårsdagens møte kan resultere i
at det blir gitt informasjon til
formannskap eller kommunestyre. Politikerne føler nemlig at
de stadig kommer i forlegenhet
fordi de ikke har noen sikker
formening om ha som skjer når
det gjelder avhendingen av området. På møtet ble det flere
ganger antydet at det er interessenter som langt på vei er klare
til å kjøpe området, uten at de
ble identifisert på annen måte
enn at det er lokale interesser
med i bildet.
- Politikerne kan bli informert i lukket møte for å ikke
røpe forretningsideer, sa ordfører Kurt L. Olsen, som vil be
Skifte eiendom om å møte til
slik informasjon.
Derved kan også de partiene
som ikke har plass i styret for
omstillingsutvalget få informasjon.
Arbeidsplasser
I det uformelle møtet, som var
innkalt av Fremskrittspartiet,
var det full enighet om at det aller viktigste er å få kjøpere som
kan skape arbeidsplasser på det
svære området.
Det ble også tatt sterkt til
orde for å fjerne «møllpose»-begrepet. Stortingets vedtak om å
ta vare på stridsmidlene på denne måten fryktet man at vil gjøre det vanskelig å få solgt.
- Stridsmidlene har ingen
verdi slik som lagringen er blitt,

ENIGHET: Frode Staurset (foran til
venstre) fikk ros for at han hadde
innkalt til tverrpolitisk møte for å
samarbeide om avhendingen av Nes
fort.
Foto: Dag Rasch

sa Gunnar Lie Eide, som i sin tid
arbeidet intenst innen forsvaret
for å beholde fortet.

Friområder
Det var også stor enighet om at
man må prøve å sikre at allmennheten må få bruke de fine
naturområdene. De fleste så
imidlertid ikke behov for at
kommunen må overta området
for å ivareta fri ferdsel. Til det
har det offentlige sterke nok
midler å ta i bruk som reguleringsmyndighet.
Noen tok til orde for å bevare
i alle fall en kanon og ildledningssentralen for ettertiden.
Miljøsynder
Gunnar Lie Eide var opptatt av
at kommunen bør være med på
å sikre at en kjøper ikke blir stilt
ansvarlig for eventuelt tidligere
miljøsynder på området.
- Det kan godt hende at det
ligger igjen ting der, som kan
skape store problemer for en
som overtar, sa han.

