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God morgen

Konstituert
rådmann

Harstad Tidende lørdag 25. oktober 2008

si din mening | byrunden
Telefon: 77 01 80 00 · E-post: redaksjonen@ht.no

Sylvi Johansen, PRO-leder i
Ibestad er midlertidig konstituert som rådmann i kommunen
fra 28.oktober og fram til 1.desember når den nye rådmannen, Helge Høve, tiltrer i stillinga. Det var et kortvarig møte
på 15 minutter i Ibestad kommunestyre i går i forbindelse
konstitueringa av rådmann.

lettet ut da dette fikk en lykkelig
slutt. For hva gjør disse entusiastene i tillegg til å drive motorsport for seg og sine (og andre
barn og ungdom). Jo, de har et
engasjement som andre idretter
ikke kan tilby med å ta lokalsamfunnet på action-aktiviteter.
I årevis har de engasjert seg
med barn og ungdom, (og ikke
bare deres egne) som faller
utenfor annen «normal» sport.

Harstad:

–Får god
parkering
Else Marie Stenhaug
(Ap) stilte ordfører Helge
Eriksen en rekke kritiske
spørsmål rundt opparbeidelsen av parkeringsplasser
på Gressholman.
Kjell Magne Angelsen
kma@ht.no - 48134973

Under torsdagens kommunestyremøte ville hun blant annet
vite hvorfor innsparte midler
fra Gressholman-prosjektet ble
brukt til å dekke inn overskridelser fra flyttingen av paviljongen i Generalhagen. Ordfører Helge Eriksen går god for
framgangsmåten, og uttalte
følgende:
–Administrasjonen vurderte
de eksisterende massene og
grunnforholdene på området
generelt av en slik karakter at
man kunne bruke eksisterende
masser. Dette medførte store
besparelser.
–Likeledes valgte man å bruke egne mannskaper og utstyr.
Parkeringsplassene er i dag
opparbeidet etter de planer
som lå til grunn, med noen få
justeringer i forhold til høyde
på plassen. Det er like mange
plasser som planlagt.
–Jeg vil understreke at de to
aktuelle prosjekt er avviksrapportert på vanlig måte
gjennom økonomiutvalg og
formannskap for at kommunestyret skal behandle dem.

til ettertanke
Når verden går meg
imot, og det unnlater
den sjelden å gjøre
når det gis noen
leilighet til det, har
jeg stadig funnet
meg vel ved å ta en
friluftsvandring som
demper for min smule bekymring og uro.
Asbjørnsen og Moe

4
svarer

Syns du vi
burde få en
gratis hundepark der
hundene kan
springe løse?

–Harstad ikke kjedelig

Likhet for loven

Fritt frem

- En positiv mann skriver følgende:
Jeg tror ikke at alle som er kritiske til den ulovlige virksomheten i Grusholla kan karakteriseres som «sidrumpa, gamle konservative og utgåtte gubber
som har mistet gnisten», eller
som «grinebiter». Jeg er for et
motorsportsenter i Harstad.
Men jeg missliker måten de har
håndtert saken på. I tillegg er
jeg litt opptatt av at det skal
være likhet for loven, jf. verandasak, garasjesak, spikerteltsak, butikksak i Breivika osv.

Jeg undres på om det nå er fritt
frem for alle å bygge i Harstad?
Kommunen påtar seg vel reguleringsarbeidet i ettertid, skriver
en byggeklar mann.

Mer likhet for loven
Jeg leser i Harstad Tidende at
det er stor jubel blant medlemmene i motorklubben. Igjen så
må jeg få poengtere at jeg ønsker en skikkelig tilstedeværelse
for motorklubben i Harstad. Det
jeg ikke liker er handlemåten til
motorklubben i denne saken.
De har uttalt seg om at de
handlet i ”god tro”, jeg velger å
tro på at det har florert en så
enormt stor uvitenhet blant de
350 medlemmene, at ingen har
visst noe om at det finnes et
lovverk som regulerer de aller
fleste forhold som har funnet
sted oppe i Grusholla. Jeg velger også å tro at denne saken
vil sette en viss form for presedens. Jeg vil tro at det er likhet
for loven også i Harstad kommune? Tenke seg til at 3 biler
kjørte med en fart 140 km/t i en
80 sone, UP har kontroll. Vi kan
kalle bilførerne for 1. Verandamannen, 2. Garasjemannen og
3. Grusmannen. Verandamannen og garasjemannen blir
stoppet, begge førerne blir anmeldt, må møte i retten, får bot
og fengsel. Den store grusmannen åpner bagasjerommet på
bilen og tar ut kaffe og vafler,
spanderer på politi og påtalemyndighet. Men grusmannen
får bare et klapp på skuldra,
med beskjed om at alt er i
skjønneste orden. Hvor rett er
det?

Trine Isabelle
Cornièr
Nicolaisen,
Harstad:
Det syns jeg så
absolutt. Kjekt
med en plass hundene kan springe
løse.

Bygg flere hus i grusholla
- Hvorfor ikke bygge flere hus i
Grusholla, spør Bjarne Kristoffersen fra Hagan.
- Jeg har selv jobbet 42 år på
Åsegarden. Og jeg synes ikke
området er direkte vakkert.
Klubbhuset til bilsportklubben
forskjønner jo et ellers lite pent
område. Så jeg synes det ville
passe bra med flere hus i Grusholla, sier Bjarne Kristoffersen, i
en kommentar til debatten som
raser.

Flytt motorklubben
til travbanen
Hadde det ikke vært lurt å klage
når prosjektet var ferdig; støyen
så plagsom at vinduer spratt
inn? Er det slik kommunen legger opp til for da setter kommunen press på klubben og forlanger støyskjermer? Det er
mye som er merkelig, mye kjennes som ville tilstander. Alt av
motorsport skulle ligge flere mil
fra byen, store arealer er ledig
mellom Borkenes og byen?
Flytt travbanen inn til byen og
motorklubben til travbanen. Vær
nå ikke så rådløs.

Gleder oss med
motorklubben
Noen som kaller seg positive
sjeler i byen utviser glede å høre
at politikerne til slutt ikke gikk
på all hets fra negative sjeler
mot Harstad Motorsportsenter
og Norsk Motor Klubb Harstad’s aktiviteter i Åsegarden. Kanskje vi allikevel ikke er så konservativ som folk vil ha det til og
kanskje det til og med kan gi
penger i kommunekassa etter
hvert. Motorsportsfolket og ikke
minst innbyggerne og befolkningen fikk i går endelig puste

Tina-Lill
Lorentzen,
Harstad:
Ja, kjekt å ha.

Arnulf Rasmussen i Skien, som
selv bodde i årevis i Harstad er
helt uenig i karakteristikker om
Harstad som har kommet fram i
HTs spalter den siste tiden.
–Jeg fyrer løs mot hun kvinnelige journalisten Gunnhild Dalberg som var på sykkeltur og
klaget over at Harstad er en så
kjedelig by. Hun sier at hun kjedet seg umiddelbart da hun
kom til Harstad. Jeg vil tilbakevise dette.
–Jeg var i byen for 20 år siden
og jobbet i verkstedindustrien.
Alle byer er kjedelige hvis man
ikke engasjerer seg i samfunnslivet. Harstad er en av de vakreste og mest naturskjønne
byer i hele landsdelen. Man får
ikke et fullverdig inntrykk av et
sted før man har vært der lenger enn bare 1-2 dager, påpeker
den utflyttede ballangsværingen.

Gir finnerlønn
Jan Marius Martinsen i Harstad
vil gjerne takke den ærlige
finner av et nøkkelknippe. Vedkommende leverte knippet til
politiet, og det setter Martinsen
meget stor pris på. Så stor pris
at han vil gi finnerlønn til den
ærlige finner.
- Tapet av nøklene satte meg i
en vanskelig situasjon, så jeg
takker for at folk bryr seg og
kontakter politiet, sier Martinsen, som legger til at det vanker
finnerlønn til vedkommende
som tar kontakt og gir en riktig
beskrivelse av knippet.

Lofast mangler
Det er ikke bare kartet i Telefonkatalogen som mangler LOFAST, E-10 til Lofoten, sier
Bjørn Myrlund i Lødingen.
- Se på «yr Værkartet for Lødingen (Nordland)»
på PC-en. Der mangler også
denne veien. Der går den fortsatt gjennom Vesterålen. Jeg
har flere ganger, første gang i
sommer, påpekt denne feilen.
Meteorologisk Institutt svarte
15. august at beskjed skulle
sendes webansvarlig. Redaktør
Erik Bolstad for yr svarte også
hyggelig 15.aug d.å. Enda har

Elisabeth
Myrvang,
Harstad:
Ja, de har godt
av å være litt løse.

Skuddpremie
på jerven
Ole Hay fra Furnes på Andørja er på tråden til Byrunden med følgende bemerkning:
–Jeg leste nylig i avisen at
det skal utloves skuddpremie på jerven som ferdes i
fjellene på Andørja. Etter
min mening bør de som er
ansvarlig for at viltsperra
på Mjøsundbrua ikke fungerer, betale hele skuddpremien. Og hvis det er
Statens Vegvesen som har
ansvaret, synes jeg ærlig
talt at de skal punge ut
med hele beløpet, sier Ole
Hay.
–Såpass bør de ansvarlige
bidra med som erstatning
for at viltsperra ikke har
fungert i årevis, tilføyer
han.

intet skjedd. Tenk om de som
holder på med offentlig informasjon hadde bestrebet seg på å
holde slike ting ajour, poengterer Myrlund.

Send Tv-serien
Etaten på nytt
Er det noen som husker serien
med navnet «Etaten» som gikk
på TV for en tid tilbake. Kunne
godt tenkt meg og se den igjen,
tror den hadde vært mye morsommere nå enn da, ettersom
jeg har fulgt med byggesakene i
avisen. Tror faktisk at innholdet
i denne serien ikke var så langt
unna virkeligheta.

Gammelbrygga
Oppfordrer dere som eier Gammelbrygga, jevn den med jorden
og bygg dere også som opprinnelig planlagt. Harstad kommune ordner opp i ettertid.

Katt funnet
Dyrebeskyttelsen har fått inn en
sort, litt langhåret hannkatt fra
området Heggen-Skaret. Den er
litt hvit på nese og munn, litt
hvit på brystet, og potene. Er
det noen som kjennes ved den
så ring oss, heter det i en epost
fra Dyrebeskyttelsen.

Marte Sørensen,
Harstad:
Ja, så lenge de
ikke begynner å
slåss.
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Sagt i
debatten
Partilinjene og de politiske forskjellene kom
tydelig fram i kommunestyrets debatt rundt
reguleringsplanen til Harstad Motorsportsenter.

«Vi skal legge forholdene til
rette for motorsportklubben.
Men vi skal også ta hensyn til
de naboene som blir berørt
av aktiviteten. Støydempende tiltak må innarbeides
som en del av reguleringsplanen. Det kan vi ikke gjøre
her i dag. Det naturlige er
derfor å sende saken tilbake
til planutvalget»
Kari-Anne Opsal (Ap)
«Det er synd for motorsportklubben med all den negative publisitet denne saken
har fått i media»
Tore Rekkedal (H)
«Det er litt rart at enkelte politikere ikke tror hverken på
fylkesmannens vurdering,
eller på måleberegningene
utført av seriøse eksperter i
akustikk. Jeg er akkurat like
opptatt av støyforurensning
som alle andre i denne byen,
men jeg synes ikke vi skal så
tvil om dette»
Ninni Korsmo (Frp)
«Det er litt Ole Brumm-holdninger ute å går i denne saken. Ja takk, begge deler»
Hanne CS Iversen (Frp)
Hvis vi vedtar reguleringsplanen i dag vil en hel bygd i
kommunen føle seg dårlig
behandlet. Det beste er at vi
tar oss god tid til å lytte til
folk. Mulig jeg er litt «OleBrumm» her, men jeg kan
ikke se noen skadevirkninger
for NMK Harstad om vi avventer litt»
Kari-Anne Opsal (Ap)
«Ole Brumm var en undervurdert fyr. Dette handler
om å være gode ombudsmenn for folket. Innbyggerne i Sollia-området må få
fred. Og de som driver med
bilcross må få lov til det. Ideelt sett burde aktiviteten
vært flyttet. Siden det ikke er
saken vi skal forholde oss til
må i det minste vårt vedtak
være så konkret som mulig,
hva støydemping angår.
Planutvalget kom et stykke
på vei, men jobben er ikke
ferdig. De er fagkomiteen i
denne saken - ikke kommunestyret»
Noralf Leitring (Sp)
«Jeg tror vi skal passe oss vel
for å dele oss selv opp i
«gode» og «dårlige» ombudsmenn for folket. Det er ingen
a eller b-medlemmer av det-

te kommunestyret. Jeg har
over hodet ingen arrogant
holdning til befolkningen i
Sollia. Men her har planutvalget levert en god innstilling. Og det må bli utvalgets
jobb i spann med fagfolk å
passe på at tiltakene blir utført slik de skal. Jeg er i mot å
utsette denne saken ytterligere»
Helge Eriksen, ordfører.

«Spørsmålet vi må stille oss
er: Ønsker vi motorsport på
Åsegarden? Hvis svaret er
«ja», innebærer dette støy.
Og da må tiltak gjennomføres for å dempe denne støyen. Det enstemmige vedtaket i planutvalget sier da
også at ingenting mer kan
utvikles i motorsportsenteret
uten at disse tiltak er på
plass»
Jan Fjellstad (V)
«For motorsportklubben vil
det at reguleringsplanen
kommer på plass være starten på en ny epoke»
Per Pedersen (Krf)
«Vi er også positive til motorsportsenter. Men hvis reguleringsplanen vedtas i dag er
i praksis politikerne ute av
dansen. Da er saken i hendene på byråkratene»
Andreas Bergland (Ap)
«Jeg er faktisk litt forferdet
over at Frp som ett av de
største posisjonspartiene lar
debatten gå hele tiden, nesten uten å engasjere seg. Det
burde de gjøre, og ta i bruk
muligheten til å debattere
saken»
Kjetil Bjørkelund (Ap)
«Du skal være glad du fikk
lov til å fullføre replikken»
Hanne CS Iversen, varaordfører (Frp)
«Jeg ser at de borgerlige selv
bruker viktige momenter
som vi har kommet med som
argumenter i denne debatten. Ikke minst når vi påpeker at motorsportklubben
kommer til å behøve tippemidler for å kunne gjennomføre omfattende støydempingstiltak. Men det er jo for
så vidt positivt at dere hører
på SV»
Karin Øvrevatn (SV)

IKKE OPPLEVD MAKEN: Ap-politiker Andreas Bergland har vært med i politikken siden 1967. Han har aldri opplevd lignende tilstander som under torsdagens debatt om Grusholla-saken. Foto: Odd Leif Andreassen

– Ikke likhet
for loven
Harstad:

Det er ikke lenger likhet
for loven i Harstad kommune, konstaterer Ap-veteran Andreas Bergland.
Motorsportsaken
Odd Leif Andreassen
ola@ht.no - 915 45 818

H

an viser til torsdagens
forestilling i Harstad
kommunestyre.
Bergland var en av svært få
representanter som påpekte de
mange ulovlighetene motorsportsenteret har begått i sin
iver etter å få etablere seg i
Grusholla.
– Jeg tror ikke på klubben når
de sier de har handlet i god tro.
Dette er oppegående forretningsfolk som har lang erfaring
med lover og regler. Det må
bare være bygningsloven de
eventuelt er ukjent med, sier
Bergland.

boere har fått en helt annen behandling.
Og han legger til:
– Uten at jeg har undersøkt
dette, er jeg redd for at vi selv
har satt oss i en situasjon som
kan komme til å svi økonomisk,
sier han.

Rystet
For den politiske ringreven må
det ha vært en selsom opplevelse å være vitne til det spillet
som utspant seg i kommunestyret. Han har vært politisk aktiv
siden 1967 og har aldri tidligere
opplevd en lignende kuvending
som den Venstres Jan Fjellstad
og KrFs Per Pedersen foretok.
– Jeg er rystet, sier han.
Bergland er ikke mindre
overrasket over ordfører Helge
Eriksen som ikke klarte å holde
hodet kaldt under debatten.
Eriksen var tydelig irritert og lot
seg fyre av opposisjonen.
– Dette har skadet forholdet
til opposisjonen. Han har påført
oss sår som det vil ta tid å lege,
sier han.

Burde tenkt på naboene
I gårdagens Harstad Tidende
fortalte medlemmene i motorsportsenteret at de ville prøve å
få til et godt naboskap, men dette tror Bergland kan bli vanskelig.
– I HT sto de fram og sa de
skulle sprette champagnen for å
feire seieren mot naboene. Dette er en utilbørlig oppførsel, og
er ikke med på å skape et godt
naboskap, sier Bergland.

FAKSIMILE: Harstad Tidende i går.

Vanskelig situasjon
Han skjønner godt at folk reagerer kraftig på at enkelte må rive
veranda, og at garasjen må flyttes noen centimeter, mens andre slipper unna selv om de
bygger hus uten byggetillatelse,
kobler seg ulovlig på vann-nettet og ikke har godkjent kloakksystem. I kommunestyret ble
dette av flere bagatellisert, siden
det var ildsjeler som sto bak.
– Både vi politikere og administrasjonen har trolig satt oss i
en meget vanskelig situasjon.
Jeg er meget kritisk til Jan Inge
Laksås rolle i denne saken. Det
er underlig at han har vært så
velvillig og positiv til motorsportsenteret, mens andre be-

KORTVARIG VENNSKAP: Bergland er rystet over Jan Fjellstads kuvending, opptil
flere ganger i samme sak. Her i samtale med Ap-politiker Kari Anne Opsal, mens de
ennå var venner.

