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Mulig byggstart på
Samamoa - Ervik
Dersom fylkestinget får det
som de vil blir det byggstart
på den nye riksveien
mellom Samamoa og Ervik,
neste år.
HANS VIKTOR ØYE

Fylkestinget vedtok enstemmig å anbefale regjeringen om å få denne veistrekningen inn på Statsbudsjettet
for neste år. Så langt har veiarbeidene vært stansen på grunn av pengemangel.
Den glade nyheten er at fylkestinget (mot en stemme) får inn for at
denne veien skal ferdigstilles i 2008,
noe som er ett år tidligere enn det lå
an til i utgangspunktet.
Det ble ingen stor debatt om denne veistrekningen i fylkestinget. Fylkespolitikerne er enig i at denne veistrekningen må,
Terje Olsen (H) mente at årsaken
til utsettelsen av byggstarten var
manglende bevilgninger til veiene i
Troms.
– Tilliten til Stortinget er på et lavmål når det gjelder veibevilgningene. Dette gjelder alle partier. Jeg
foreslår derfor ikke at fylkesrådet
bare sender vedtaket over til departementet, men at de aktivt følger det
opp, sa Olsen.
Troms fylke var en av taperne i
kampen om veimidlene i år. Bevilgningene er på et historisk lavmål.

I NOSTALGIENS TEGN: – Vi inviterer folk som er interessert i bil til å møte opp på treffet, sier formann Asbjørn Selseth (nummer to fra høyre).
Her sammen med bilentusiastene Sakkarias Stordahl (t.v.), Hans Arne Stordahl, Thorleif Bakkebø og Steinar Stenersen. I forgrunnen en engelsk BSA fra 50-tallet. I bakgrunnen en T-Ford 1928 Leatherback.
Foto: Tormod I. Kjelseth
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Rassikringen i rute
Rassikringen av fylkesvei 15,
strekningen Dale Alvestad
er i rute, med oppstart i
2008.
HANS VIKTOR ØYE

Dette bekreftet Fylkestinget da de
hadde samferdselsplanen oppe til
behandling i går.
Fylkestingsrepresentant Noralf Leitring (Sp), er godt fornøyd med det
enstemmige vedtaket.
– Nå er vi avhengige av at regjeringen følger tempoet i Nasjonal
Transportplan. Det har jeg tillit til at
de gjør, sier Leitring.

– Jeg driver ikke
noe spill
– Det er overhode ikke noe
spill jeg driver. Jeg har ikke
tillit til fylkesrådet.
HANS VIKTOR ØYE

Det sier Roy Waage (KP).
Han reagerer på fylkesrådsleder
Paul Dahløs uttalelser der han beskylder Waage for å drive taktikkeri i
fylkestinget.
– Vår mistillit er vel begrunnet.
Fylkesrådet evner ikke å lytte til folk.
Hvor var de under kompetansekomiteens høring i fylkeshuset i Tromsø. De viste seg ikke selv om de kun
var et par etasjer unna, sier Waage.
Han mener fylkesrådet heller ikke
har evnet å lytte til den ansatte, elevene eller kommunene i prosessen
om skolemeldingen etter høringen.
– De har hele tiden stått på sitt,
sier Waage.
Han understreker også at han ikke
kan ha tillit til en fylkesrådsleder
som går til det han mener er et usaklig personangrep som han gjorde i
torsdagens HT.
– Når Dahlø blander inn Kystpartiets opptreden i fylkesrådet, i eget
parti sammen med fylkestinget er
dette på et politisk lavmål.

Inviterer til
nostalgitreff
I helga ønsker
Harstad Motorhistoriske Klubb
byens befolkning
velkommen til et
veteran- & nostalgitreff.
TORMOD I. KJELSETH

D

et er snakk om et nasjonalt veterankjøretøytreff, som avholdes ved Åsegarden Motorsportsenter i Grusholla på
Åsegarden, fra fredag 16.
juni til søndag 18. juni. Her

blir det mulig å bivåne motorsykler og biler fra mange
årtier. Lørdag kveld blir det
grillfest.

Tidsriktig utstyr
– Vi regner med at det kommer kjøretøyer fra hele
Nord-Norge og Sverige. Det
legges opp til et uformelt
treff. Flere vil campe med
tidsriktig
campingutstyr,
som i campingvogner og
combicamper fra 60- og 70tallet, og i telt som er enda
eldre. Mange av medlemmene benytter også gammelt campingutstyr, sier for-

mann Asbjørn Selseth i Harstad MotorHistoriske Klubb.
Han håper at så mange
besøkende som mulig kommer i tidsriktig utstyr.

– Ta med familien
Klubben ønsker alle med veterankjøretøy, eller folk som
rett er interessert i gammel
motorhistorie, velkommen
til en trivelig helg i et uformelt miljø.
– Uansett om man har bil
eller ikke, så er alle hjertelig
velkommen. Vi oppfordrer
folk til å ta med hele familien, sier Asbjørn Selseth.

Lørdag arrangeres felles
kjøretur for veteranbileierne.
– Det blir mulig for byens
befolkning å beskue bilene
på parkeringsplassen ved
Høgskolen i Harstad fra
klokka ett og utover denne
dagen. Etterpå kjører vi til
Adolfkanonen, forteller Selseth.

Utdanning vinner i økonomiplanen
Fylkestinget i Nordland har
vedtatt at utdanningssektoren
skal prioriteres i økonomiplanen 2007-2010.

Blant annet skal det skal satses på nye
skolebygg og utbedring av eksisterende i
alle regioner i fylket. Men også veier og
kultur får sin del av budsjettet. Saksordfører Oddleiv Olavsen fremholdt at Nord-

land fylkeskommune har en ryddig økonomi med kontroll over inntekter og utgifter.

