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Lover full fres i Åsegarden
Harstad:

13.-14. august er det tid
for Midlings pokalløp i
Grushålla.
Ingrid B. Aronsen

et skal arrangeres både bilcross, rallycross nasjonal og
crosscart i Åsegarden neste
helg. Der vil det også bli oppvisning med juniorer og minicross
med motorsykkel.
Høydepunktet er Midlings pokalløp, med pokaler i dameklassen
og den åpne klassen i bilcross.
Vinneren får ta med seg vandrepokalen hjem, men bare for ett år.
Man må vinne den tre ganger for å
få den til odel og eie.
Fredag kveld blir det grillbuffet,
og lørdag vil det bli forskjellige aktiviteter for både store om små, i
tillegg til andre konkurranser enn
billøp.
Det sier Synnøve Kildal, leder
for Norsk Motorklubb i Harstad.
Hun håper på mange tilskuere og
påmeldte, og ikke minst et strålende vær.

D

POKALLØP:

Det skal kjempes om vandrepokalen i bilcross neste helg. Her
fra løpet i 2003, hvor Yngve Midling er på vei inn mot mål i finalen. Arkivfoto

– Vi skal gjøre det vi kan for å få
til et flott arrangement for alle. Været kan vi ikke styre, men vi håper
at det ikke blir regn, sier Kildal.
Hun ønsker førere og publikum

velkommen, og lover at det vil bli
fart og spenning hele helgen.

bildeglimt

GRUS: En leser etterlyser grus i kraterne ved Brattbakken barnehage.

En bønn om litt grus
– Jeg har en bønn til Harstad kommune. Kan dere ikke være så vennlige å tilgodese et lass med grus på
veien ved innkjøringa til Brattbakken barnehage. I vår kunne vi
ihvertfall kjøre slalåm mellom kraterne, men nå hjelper ikke det heller. To ganger pr dag, fem dager i
uka må vi gjennom dette på vei til
og fra barnehagen. Veien er også
adkomsten til psykiatrien på sykehuset, skriver Ask.

Avklaring
– Byen må stå samlet sier den nyvalgte lederen av Harstadregionens
næringsforening, og han trekker
frem veipakken.. Da vil jeg spørre:
Skal vi stå samlet rundt det standpunkt som flertallet av Harstads
innbyggere ønsker? eller det
H.Eriksen ønsker?, spør en bedriftseier i byrunden på ht.no.

Hurra for Rødt i Skånland
og Høyre i Evenes
– Som trofast besøkende på Markumennu registrerte jeg Rødts første kandidat som frivillig på årets

havna Harstad
Med forbehold om endringer og mulige feil.

Hurtigruter i dag
Nordgående: Nordlys
Ank.: 06.45 Avg.: 08.00
Sørgående: Vesterålen
Ank.: 08.00 Avg.: 08.30
Hurtigruter i morgen
Nordgående: Richard With
Sørgående: Nordkapp

festival. Godt gjort av Kjell Erland
Pedersen som nylig er innflyttet til
Skånland. Ingen førstekandidater
fra de andre partiene var representert som frivillig. Fra Evenes stilte
ordfører Jardar Jensen også som
frivillig og var enslig svale fra blant
evenespolitikerne. Som skånlending lokkes jeg nå til å bruke stemmeseddelen til Rødt, melder en
skånlending.

Feil språkbruk
– Som mangeårig leser av Harstad
Tidende irriterer jeg meg nesten
daglig over feil språkbruk i avisen.
Her er et par eksempler: I avisen 1.
august står det med fete typer på
forsiden at «barna hang opp snøkrystaller på trærne». Det riktige er
at barna hengte opp snøkrystaller.
Men man kan si at snøkrystallene
hang på trærne. I en artikkel på
side
12 står det: «De må vi ta vare på.»
Det skal selvfølgelig være at dem
må vi ta vare på. Jeg anbefaler bladets journalister å ta et språkkurs i
norsk, melder en Harstad Tidendeleser.
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svarer
Hva skal
du gjøre i
sommer?

PÅ SKOGSTUR: Denne bilen har i lang tid stått avskiltet på bussholdeplassen ved Elvemokrysset i Skånland. Etter en tid
på asfalten trillet den i starten av juli ned i småskogen, kanskje med litt hjelp. Det var ikke første gang den var nedi skogen, og uvisst av hvilken grunn ble den forrige gang slept opp på holdeplassen igjen, dog ikke for å fjernes for godt. Nå
har bilen igjen stått nedi skogbrynet, denne gang i en måned. Og med god hjelp har den begynt å forfalle. I dag er frontruta sparket inn. Spørsmålet er hvor lenge den skal få stå der og forsøple naturen. Foto: Ivar L. Paulsen

Iselin
Hansen,
Harstad:
– Jeg reiser til Italia
om en uke,
og så skal
jeg til Oslo.

Rune
Lindkvist,
Borkenes:
– Jeg er
pansjonist
så jeg skal
ikke gjøre
noe.

Robin
Pedersen,
Harstad:
– Jeg skal
spille fotball
og dra på
ferie til Lavangsneset.
Jeg har vært i Sverige.

Henrik
Blikfeldt,
Harstad:
– Jeg skal
hoppe på
trampoline, være
på fotballbanen og sykle.

