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nora sjarmerte
side 19

- ikke selg 
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Sigurd Stormo og Jan Tore Svendsgård

dobler gartneriet 
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Monika og Kjetil Sandaa
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 - Kjøpet av møbelbutikken og 
flytting til Reipå må vurderes 
på nytt! fastslår leder Greta 
Solfall i Meløy kirkelige felles-
råd. Hun innrømmer press fra 
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En fantastisk historieforteller!
Kolbjørn Angell
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menighetsmedlemmer, og 
mener økonomien er for 
dårlig vurdert. Ståle Andersen 
angrer nå på at han lovte 
kirken bygget.    side 8-9

side 27-31
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Hva mener du?
Si din mening på Facebook,

 framtia.no eller 
e-post til: erling@framtia.no 

koRt SAGtkoRt SAGt

Ragnar Rasmussen ved Toyota Nordvik 
AS Glomfjord overtar som daglig leder når 
Einar-Håkon Pedersen trer av. 

Shell blir til Statoil
Fra januar blir det Best-
stasjon i Glomfjord når 
toyota Nordvik overtar 
bensinstasjonen.

Tekst: Heidi sTeiro. Foto: edMund ulsnæs

tREdjE jANuAR: når einar-Håkon Pedersen overlater glomfjord bilservice 
til de nye eierne, Toyota nordvik as glomfjord, blir det statoil istedenfor 
shell som leverer drivstoff.

- Kundene vil ikke merke noen 
stor forskjell, sier Pedersen.
- Annet enn at det kan være lurt 
å få seg et Statoilkort i tillegg til 
Shellkort, fortsetter han.
Cirka fire år etter at Pedersen 
overtok Glomfjord Bilservice 
overlater han nå driften til andre. 
- Jeg tror det blir kun en lettelse, 
sier han, og går over til læreryrket 
etter nyttår.
Tredje januar flyttes datalinjer og 
bankforbindelse, og dette er den 
offisielle datoen for overtakelsen.

REtt FRA LEVRATips til post@framtia.no eller tlf: 75 75 06 00
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koNtAkt

Jeg sitter i sofaen hjemme, fornøyd, men samtidig kraftig 
irritert. Etter flere ukes forberedelser, mye arbeid, øving 
både på skolen og hjemme; så var det med gode forventnin-
ger min kone og jeg gikk med våre to barn til gymsalen på 
Enga skole for å nyte underholdningen i årets Forut-aksjon. 
Elevene fra 1.-4. klasse hadde øvd inn mange sangnummer, 
sketsjer, danser og mye annet flott; og elevene gjorde en 
kjempeinnsats! All honnør til elevene og lærerne på småtin-
net som stiller til flere timers dugnadsinnsats (på en fredags 
kveld) og samler inn over 12000kr til et veldedig formål. 
Godt jobbet!!!

Det som ikke var imponerende var den manglende opp-
førselen til et knippe foreldre! Å la sine små løpe rundt, 
prate, rope, leke og klatre i ribbeveggen og herje vilt mens 
det samtidig var underholdning på scenen syns jeg er dårlig 
gjort!  Det er faktisk dere som foreldre som skal ta ansvar 
for ungene deres på slike arrangementer! Hvordan tror dere 

Foreldre og foresatte på Enga skole
det føltes for elevene på småtrinnet å stå på scenen å 
synge, danse, og spille skuespill til en forsamling der 
deler av foreldrene er mer opptatt av å snakke ”kaf-
feprat” enn å holde sin bråkmaker av en unge under 
kontroll. Jeg blir flau som voksen, flau som lærer at 
det er mulig å fraskrive seg ansvaret for sitt eget barn 
på en slik måte. Det er faktisk ikke ungene som løp 
rundt og forstyrret som fortjener en reprimande i 
denne saken! 

Skjerp dere, ta ansvar eller hold dere hjemme!  Elever 
som våger seg opp på en scene, fortjener udelt opp-
merksomhet.
Og igjen: Takk til småtrinnet på Enga skole, dere 
gjorde en kjempejobb!!

Hilsen Bjørn-Terje Vangen 
(Lærer og forelder.)

Helt korrekt analyse
Det er ingen menneskerett å få seg enebolig med alle fasiliteter i 20 årene, men er 
ungdom fornuftig med pengebruken og jobber iherdig og legger seg opp egenkapital 
kan målet om egen bolig nås rimelig kjapt. Dette fordi jobbmarkedet i Meløy er histo-
risk godt, med gode lønninger i mange yrker. Det virker litt gammelkommunistisk at 
Kommunale myndigheter skal inn og regulere markedet, den slags tankegods trodde 
jeg forsvant med Kommunismens fall.
Hvordan vil en slik regulering slå ut for de som idag med nød og neppe har klart å 
få kjøpt seg en enebolig eller leilighet? De vil da få et Kommunalt styrt verdifall på 
sin bolig, mens gjelda selvsagt er den samme. Renta vil stige da bankenes sikkerhet 
forvitres. Verdifall kan komme av så mangt, men det er ikke Meløy Kommunes jobb å 
drive, eller senke prisnivået i boligmarkedet. Her tror jeg man må trå meget varsomt!
Pondus

ikke helt riktig

Ikke bestandig helt riktig 
Henning, men på Ørnes 
og i Glomfjord vil det fun-
gere. Hvis det er to felt inn 
i rundkjøringa og to ut skal 
du ligge til venstre hvis du 
skal til venstre, kjøre rundt 
eller fortsette rett frem i det 
venstre feltet.

Kjørelærern

kommunen har nok
Meløy kommune har nok bygg å drifte. Det er 
bare å ta en kikk på de kommunale boligene 
i Åsveien, kulturhuset i Glomfjord og de aller 
fleste skolebyggene så skjønner man at kom-
munen først må ha penger til vedlikehold før 
de kan bygge nytt. Det nye vil forfalle akku-
rat som de eksisterende har gjort.
At boligprisene i Meløy er like høye som 
f.eks. i Bodø er jo også direkte feil. Det er 
vel enda ikke solgt en bolig over 3 millioner 
i Meløy, og i Bodø finner du jo knapt noe 
under 3 millioner. Gjør du det må det i 
hvert fall et par millioner inn i oppussings-
budsjettet. 
Det er ingenting som tilsier at det er en 
menneskerett å ha råd til å kjøpe seg et 
hus når man er 25 år, hverken i Oslo, 
Bodø eller Meløy, så da må man ut på 
leiemarkedet slik som alle andre. Nå er 
det kanskje for lite utleieboliger i Meløy, 
men det er da ikke kommunen som skal ordne opp i dette. Hvis det er 
sånn at 40 nye boliger/leiligheter på Halsa hadde blitt fylt opp med en gang de var 
ferdige er jeg helt sikker på at noen private aktører hadde satt i gang et prosjekt på 
dagen, så den kjøper jeg ikke sånn helt uten videre.
BoligHai

Kommunen kan ikke regulere 
Om det er for dyrt eller ikke med hus i Meløy er jo ikke noe kommunen kan regulere. 
Det eneste som kommunen kan gjøre noe med er tomteprisene. Byggekostnadene er 
jo ikke mindre om adressen er i Meløy eller Bodø, den er jo heller noe høyere her enn 
den er i større byer. Kommunen kan selvfølgelig danne et eiendomsselskap som har 
til formål å leie ut boliger til ungdom, da vil kanskje noe av presset bli borte. Meløy 
kommune har en mengde boliger som de leier ut, dette gjøres fortrinnsvis til egne 
ansatte. Så langt så greit. Problemet kommer først når den samme kommunen ikke 
har «guts» nok til å si i leiekontrakten at denne gjelder for maksimalt 2 eller 3 år. I dag 
lar kommunen enkelte ansatte bo i kommunale boliger over svært mange år, ja da har 
de kun seg selv å takke.
Start heller med å kaste ut alle ansatte som har bodd i kommunale leiligheter i over 2 
år. Det er i hvert fall en begynnelse.
Glomfjording

om rundkjøring 
Artig! Men Det viktigste 
er å virkelig vite hvor man 
skal og gjøre dette tydelig 
før man kjører inn i rund-
kjøringen. Plasser deg slik 
at de som kommer bak og 
de som er på vei inn i rund-
kjøringen kan lese hvor du 
har tenkt deg før du begyn-
ner å blinke. skal du første 
til høyre eller rett frem plas-
ser deg til høyre i veibanen, 
skal du til venstre, plasser 
deg i midten. Lykke til! 

Henning Larsen

Som i ukebladene
Dette var vel omtrent som å lese 90 % av alle ukebladene som 
gis ut i Norge. Folk flest vet nok godt forskjell på sunn og 
usunn mat. Det har i Norge vært gitt nesten identisk kost-
holdsinformasjon - fra Statens råd for kosthold og ernæring 
- siden krigen. Litt endring rundt mettet fett og potetmeng-
der, og noen anbefalinger i vitamintilskudd under graviditet. 
Ellers er vel det meste som før. Det virker likevel ikke som 
om all kunnskapen hjelper på fedmeepidemien. Jeg holder 
en knapp på å øke aktivitetsnivået. Få folk med på aktivi-
teter i lokalsamfunnene som kombinerer det sosiale og det 
fysiske. Gode dugnader, fjelltrim, hagelag, lek og morro. 
Gjør ting aktivt sammen med barna i stede for å stuve dem 
foran en skjerm mens foreldrene drar på treningsstudio. 
Dagens prestasjonspress, stress og jeg er i hverfall ikke hel-
sebringende. 

Mett!

trenger mer
Vi trenger også ral-
lycrossbane for bil 
og sykkel, bmx-bane, 
rc-bane for bil og fly, 
go-cartbane, bow-
linghall, skatehall, 
dykkesenter, laser-
dome, golfbane, tre-
ningssenter med le-
keavdeling for barn, 
spa-senter, hopp-
bakke, øvingsrom 
for unge musikanter 
osv..
Veldig flott at det 
er mange rundt om 
kring i de forskjel-
lige klubbene som 
er aktive og ønsker å 
utvikle de tilbudene 
de driver med, men 
det virker som om 
mange synes det er en 
selvfølge at kommu-
nen skal sponse alt, 
og dette blir jo feil 
når kommunen sli-
ter med økonomien, 
kutter i sine tilbud og 
ikke har råd til å ved-
likehold sine bygg

Onkel Skrue

Ville priser i Meløy
Prisene i Meløy er helt ville. Meløy kommune burde ta ansvar og få bygget flere leilig-
heter. Jeg er sikker på at vis man bygde 40 leiligheter bare på Halsa så ville dem bli fulle 
så snart dem var ferdige. På Halsa er det flere hus som står ledige, men folk er «grådige» 
og vil heller la dem stå tomme isteden for å leie ut. Prisene er så høye at mange rett å 
slett ikke har råd til å leie det som leies ut i Meløy. Prisene må ned før det er forseint.
Obelixz

Ordfører: Jeg ser i media, at vi i Meløy Kommune ikke 
har venteliste for sykehjemsplasser. Samtidig blir jeg kon-
taktet av pårørende, som er fortvilt og ikke får plasser det 
er søkt om. 
Jeg vil derfor vite hvor mange søknader det er på avlast-
ning / heldøgs omsorgsplasser.
 

Jeg ber også om en redegjørelse for hvor langt adminis-
trasjonen er kommet med planleggingen av nytt omsorg-
senter. 
 
Kjell Sahl, Høyre

Foreldrene på Halsa er bekymret når deres 
barn må bruke den elendige veien til Enga-
vågen for å gå på skole. Det er åpenbart at 
”Aksjonsgruppa for fylkesvei 452” og Halsa 
Grendelag deler den bekymringen sammen 
med andre i kommunen. Inkludert det po-
litiske miljøet.

Men det faller på sin egen urimelighet når 
den omtalte aksjonsgruppa blir bebreidet for 
at fylket og Statens vegvesen bruker ekstrabe-
villinger på strekningen Engavågen – Nord-
tun. Dét kan heller ikke ordføreren få skylda 
for.  Grendelagets leder Kjell Linas Solhaug 
tar mannen og ikke ballen, for å bruke det 
forslitte fotballuttrykket. 

Ordføreren har rett når han hevder at de 5 
millionene sannsynligvis ikke ville ha kom-
met uten aksjonsgruppas saklige og dyktige 
fremgangsmåte. Kjerpeseth har også rett i at 
han som ordfører ikke kan overprøve faglige 
vurderinger som ligger til grunn for bruk av 
pengene. At han kunne ha gjort mer for å få 
fortgang i veisaken er selvsagt mulig. Men det 
kunne sannelig grendelaget også ha gjort.

Det tjener ingen, at signalene som sendes til 
veieier Nordland Fylkeskommune spriker. 
- Hva tenker de nå om oss på fylket?  sa en 
bekymret politikerveteran Arnt Magnar 
Skogheim på folkemøtet sist uke.  Han vet at 
fylkestoppene følger med på det som skjer. 
Kun en samlet og sterk argumentasjon fra et 
samlet Meløy kan bidra til at det blir fort-
gang i utbedringene av veien. Derfor må 
aksjonsgruppen, foreldre, grendelag og det 
politiske Meløy samles med en felles plan og 
fremgangsmåte som mål. Dét kan bidra til 
at denne verkebyllen av en vei kan bli til å 
leve med. 

Erling Emil Eik

Felles mål 

Bekymret for ventelister

framtia 20.oktober 2010.

framtia 27.oktober 2010.

MENER"
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- Vår stemme skal høres like godt som aksjons-
gruppa, tornet Kjell Linas Solhaug, leder i 
Halsa Grendelag fra dirigentstolen på forrige 
ukes vegmøte på Halsa.
Solhaug, og flere av de 40 oppmøtte, var frus-
trerte over at fylkesråd May Valle (V) sine 5 
ekstramillioner til fylkesveien mellom Halsa 
og Vassdalsvik ikke blir brukt på de verste veg-
strekningene. Og frustrasjonen gikk ut over 
”Aksjonsgruppa for fylkesveg 452 ” med Irene 
Høgseth i spissen og ordfører Arild Kjerpeseth. 
Høgseth var ikke på møtet. 

Skulle vært med
 - Noen har påvirket May Valle og Statens veg-
vesen til å gjøre denne prioriteringen, sa gren-
delagsleder Solhaug.  
Han mente dét kunne være aksjonsgruppa 

Høgseth har forståelse for at foreldre og 
grendelag er frustrerte over veistandarden 
på veien. Men hun reagerer på at lederen 
i grendelaget bruker deler av frustrasjonen 
på aksjonsgruppa.
- Veien har vært slik i mange år. Hvorfor 

Angrep 
aksjonsgruppa
- det er udemokratisk når 
en aksjonsgruppe presser 
frem sine meninger!

Tekst og foto: erling eMil eiK

eller ordføreren og formannskapet. For både 
aksjonsgeneral Irene Høgseth og ordføreren 
var med da fylkesråd May Valle, regiondirek-
tør Kjell Skjerve, og byggeleder Ivar Lillevold 
i Statens vegvesen var på befaring med buss 
langs den omtalte veien 29. april i år. 
- Det var en selvfølge at vi skulle ha vært med 
på møtet i vår, mente Solhaug.

Grøfting
Grendelagslederen fikk derfor ikke fikk høre at 
fylkesråd Valle sa dette etter bussturen:
- Nå setter vi denne vegen på sakskartet, og får 
den inn i et system som gjør det mulig å utbe-
dre den skikkelig. Derfor kan vi kanskje bruke 
10 millioner til strakstiltak som grøfting. 
En utbedring av hele strekningen vil koste om 
lag 70 millioner kroner. Resultatet så langt er 
5 ekstramillioner, og de velger fylkesråden å 
bruke, etter råd fra Statens vegvesen, på strek-
ningen Vassdalsvik – Nordtun. Dét faller Hal-
safolket tungt for brystet.

Ikke noe valg
- Jeg kan ikke skjønne at denne strekningen 
er viktigst. Nå må ordføreren være tydelig og 
fortelle hva vi mener! sa en rasende Leif Pe-
dersen.

Foreldrene til Halsa-elevene ved Enga skole 
vil bruke strakstiltakspengene på strekningene 
Breivikbakken mot Engavågen, og fra ”raso-
verbygget” og forbi Kildal.
”Ungdomsskolelevene har ikke noe valg om 
hvilken vei de skal bruke. Det må settes inn 
midler på de områdene hvor veien er aller dår-
ligst, skrev foreldrene til May Valle i mai i år. 

Foreldreaksjon
Nå truer de med å ta barna ut av skolen i den 
tiden ”telehivene” er på sitt verste. 
Grendelagsleder Solhaug brukte foreldretrus-
selen som pressmiddel mot ordføreren for å få 
han til å påvirke fylket slik at de omprioriterer 
pengebruken på strekningen. 
- Du må ta en telefon til Valle dersom foreldre-
ne holder barna borte fra skolen, sa Solhaug til 
Kjerpeseth. 
Og ordføreren lovet å ta med seg de klare sig-
nalene til behandling i formannskapet.

oMtALt: framtia har fulgt veisaken i Søndre Meløy gjennom flere oppslag.

Høgseth reagerer
- Halsa Grendelag kunne tatt 
kontakt med oss og vært med 
på veiaksjonen da vi hadde 
underskriftskampanjen! sier 
irene Høgseth i ”Aksjonsgrup-
pa for fylkesvei 452”.

Tekst og foto: erling eMil eiK

iHERdiG: irene Høgseth, ambulansesjåfør 
og leder av "aksjonsgruppe for fylkesvei 
452", har i flere år stått frem i media 
og snakket om veistrekningen Halsa – 
vassdalsvik. 

tok ikke Halsa Grendelag kontakt med lokal- 
og fylkespolitikere slik vi gjorde? spør Høg-
seth.

Kan ikke lastes
Hun tilbakeviser sterkt at den firetallige ak-
sjonsgruppa har påvirket fylket og vegvese-
net til å starte med strekningen Vassdalsvik 
– Nordtun.
- Vi understreket ovenfor fylkestinget at dette 
var barnas daglige skolevei, og en av bussjåfø-
rene fortalte politikerne om sin hverdag som 
skolebussfører. Aksjonsgruppa kan ikke lastes 
for at Statens vegvesen nå vil bruke ekstrapen-
gene på trekningen Vassdalsvik- Nordtun, for-
teller aksjonsgeneralen. 

Neste strekninger
Høgseth har fortsatt en løpende dialog med 
fylkesråd May Valle. 
- Valle mener strekningen fra Vassdalsvik er 
verst. Hun fortalte meg at de neste streknin-
gene som skal prioriteres er veistrekningene 
fra Breivikbakken og rasoverbygget, sier Høg-
seth. 
I svarbrevet til foreldrene på Halsa skrev fyl-
kesråd Valle dette:
”Det vil bli utført ordinært vedlikehold på 
hele strekningen. Ekstraordinær utbedring av 
de to nevnte strekninger (Breivikbakken mot 
Engavågen, og fra ”rasoverbygget” og forbi 
Kildal, red. anm.) må vurderes ved budsjettbe-
handlingen for 2011”.

FRuStRERt: Kjell linas solhaug, leder i Halsa grendelag, slapp ut frustrasjonen på aksjonsgruppa og ordføreren. 

uNdRENdE: - er det aksjonsgruppa eller lokalpolitikerne som har påvirket? spurte bjørn Kristian Kildal. SiNt: - det er ikke strekningen vassdalsvik – 
nordtun som er viktigst!  sa en tydelig sint 
leif Pedersen. 

Hva mener du?
si din mening på Facebook,

 framtia.no eller 
e-post til: erling@framtia.no 
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si din mening på Facebook,

 framtia.no eller 
e-post til: erling@framtia.no 

Det mener ordfører Arild Kjerpeseth (Ap). 
Han utfordrer arbeidstakerne og fagbevegel-
sen til å tenke ny arbeidsorganisering innen 
det kvinnedominerte arbeidsområdet.
- Endringer av turnusordninga er nøkkelen. 
Derfor kan lengre arbeidsøkter slik de har det 
i den mannsdominerte oljeindustrien være en 
løsning, sier han, og nevner flere muligheter:
- Vi må også diskutere flere oppmøtesteder for 

- offshoreturnus i omsorg!
- turnusmodellen de har i 
oljeindustrien kan være én 
løsning for å få ned antall 
uønskede deltidsstillinger 
innen omsorg!

Tekst: erling eMil eiK. Foto: Heidi sTeiro

dEBAttEN ikkE oVER: - vi må sloss for å få en anstendig stillingsprosent, sa daværende 

hjelpepleier lise Kildal i 2008. deltidsdebatten er ikke over i omsorgssektoren i Meløy 

kommune.

oFFSHoRE: - Kanskje er lengre turnuser som 
i oljeindustrien løsningen, sier ordfører arild 
Kjerpeseth. Foto: erling emil eik. 

arbeidstakere, eksempelvis omsorgssenter og 
hjemmetjeneste, for å få til fulle stillinger. Ar-
beidstakerne må være mer fleksible, formaner 
Kjerpeseth. 

Bekymret
Deltidsdiskusjonen har foregått lenge i Meløy 
kommune.
- Hadde deltidsansatte fått tilbud om hel stil-
ling ville mange ha takket ja, sa daværende 
hjelpepleier Lise Kildal til framtia i februar 
2008. 
- Vi er i gang med å effektivisere bruken av de 
ansatte. Ved å endre turnusene vil vi få flere 
folk på de plassene i døgnet hvor vi har mest 
behov, svarte soneleder Geir Inge Hansen i 
samme oppslaget for to år siden.
Arbeidstakere framtia nylig har snakket med er 
bekymret over at deres deltidsstillinger i Meløy 
kommune er for små til å gi et inntektsgrunn-
lag for en alderspensjon som er til å leve av.

Bedre kvalitet
- Vi ønsker å redusere de uønskede delstil-
lingene. Men da må turnusordninga endres, 
for i dag fører den til at det må bli noen små 
stillinger. Det er et resultat av at kommunen 
skal yte omsorg 24 timer året rundt. Vi trenger 
hender, men lovverket begrenser for eksempel 
antall helger de kan jobbe etter hverandre. Vi 
må tenke nytt! mener Kjerpeseth. 
Ordføreren tror alle vil vinne på en omorgani-
sering av arbeidstidene.
- Det vil bli bedre for arbeidstakerne, og for 
oss som arbeidsgiver. Arbeidstakerne får fulle 
stillinger, og lederne får færre arbeidstakere å 
forholde seg til. Kvaliteten på tjenestene blir 
bedre, for brukerne slipper også mange nye 
ansikter, sier han. 

Fagkrav
Samtidig slår Kjerpeseth et slag for kommu-
nens rekrutteringspolitikk.

- Skal vi vinne kampen om de beste arbeids-
takerne i fremtiden kan vi ikke lyse ut deltids-
stillinger. Det vil de ikke ha! slår han fast. 
Omsorgseksjonen sliter i dag med å fylle stil-
lingene. Dét viser regnskapet. Det årlige over-
forbruket er på 7,5 millioner kroner. 
- Mye skyldes at vi har for få hender, sier om-
sorgsleder Stein Laastad.
- Vi kan ikke redusere på fagkravene i omsorg 
ved å kutte stillinger. Sykepleiere må vi ha, for-
talte rådmann Jørgen Kampli kommunestyret 
i sist møte.
Ordføreren understreker at ikke alle arbeidsta-
kerne ønsker fulle stillingen.
- Det er flere som ønsker å jobbe deltid, og det 
er de som ikke klarer å jobbe heltid. Det skal 
vi også klare å håndtere, sier han.

www.framtia.no
Du finner oss også på
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Hva mener du? Si din mening på Facebook,  framtia.no 
eller e-post til: erling@framtia.no 

- Det er jo litt pussig at fellesrådet først gjorde et vedtak om å kjøpe og flytte, uten å be 
om vår mening, og så, når saken skaper reaksjoner, da kommer de til oss for å høre vår 
mening. Jeg har tidligere påpekt at dette kanskje er en litt feil måte å gå fram på, sier 
Marit McLean til framtia.
Hun er leder i Fore og Meløy Menighetsråd.
- Da vi behandlet saken i juni, avviste vi å komme med en uttalelse fordi dette ikke er vår 
avgjørelse å ta. I dag er det litt uklart for meg hvordan de budsjetterer og tenker økonomi 
i dette prosjektet, men i vårt møte på fredag vedtok menighetsrådet at vi sender saken 
tilbake – vi har ikke fått ny informasjon som gjør at vi vil behandle den, forteller hun.

- Vi har ikke hatt dette oppe som sak, og jeg har ikke satt meg veldig godt 
inn i dette. Men en flytting til Reipå virker fornuftig, mener Siv Bloch til 
framtia.
Hun er leder i Glomfjord Menighetsråd.
- Jeg har full forståelse for at de som bor på øyene er kritisk til at de kan bli av-
hengig av bil i tillegg til båt, når de skal på kirkekontoret. Men det viser seg vel 
at det er ganske få som bruker kirkekontoret der det nå ligger. Vi i Glomfjord 
er uansett i en annen situasjon, og ser vel mest fordeler ved at alt ligger nært 
kirka og at det er lettere å få tak i folk der de naturlig hører til, sier hun.

Ser mest fordelerVil ikke behandle

- Vi kan ikke si at noe er ok, når det ikke er 
ok! fastslår leder Greta Solfall i Meløy kirkelige 
fellesråd.
- Jeg var nok litt for positiv i framtia, innrøm-
mer daglig leder og kirkeverge Gustav Ander-
sen.

Øyene reagerer
De to sentrale aktørene i Den Norske Kirke i 
Meløy bekrefter at reaksjonene har vært man-
ge etter forrige ukes oppslag i framtia. Her i 
avisen fortalte Gustav Andersen at Meløy kir-
kelige fellesråd vil kjøpe møbelbutikken på 
Reipå, bygge den om og pusse opp, for så å 
flytte kirkekontoret dit.
- Ja, jeg er blitt utsatt for press – jeg har fått 
telefoner fra dem som er uenig i en slik flyt-
ting. Dette er spesielt folk som bor på øyene 
og mener kirkekontoret da blir liggende for 
vanskelig til, forteller Greta Solfall.
- Nå bør menighetsrådene få uttale seg i denne 
saken – det er tross alt mange som skal leve 
med disse løsningene i ettertid, mener hun.

Må ha dialog
Solfall vet at det ikke er menighetsrådene som 
avgjør et eventuelt kjøp og flytting til Reipå. 
Dét er det Meløy kirkelige fellesråd som gjør, 
mens en eventuell lånesøknad må godkjennes 
av bisperådet.
- Likevel mener jeg kirkekontoret i en slik sak 
rett og slett må ha en dialog med menighets-
rådene, og den tror jeg ikke har vært helt klar 
her. Intensjonen til kirkekontoret er nok den 
beste, og på Halsa har de hatt suksess med å 
samle tjenestene ved kirka, men her må man 

kiRkEN ViL kjøpE MøBELButikkEN kiRkEN ViL kjøpE MøBELButikkEN

Setter bremsene på
Reaksjonene har ikke ute-
blitt etter framtias nyhet 
om at Meløy kirkelige fel-
lesråd vil kjøpe møbelbu-
tikken og flytte kirkekon-
toret til Reipå. Nå setter 
lederen bremsene på.

Tekst og foto: edMund ulsnæs

skynde seg sakte, understreker hun.
Andersen og personalet ved kirkekontoret vil 
skape ”sjømannskirke” på Reipå, blant annet 
ved å kunne ta imot besøkende til kirken og 
gravgården på en bedre måte enn i dag. Perso-
nalhensynet til kirketjeneren er også et viktig 
argument.

Ufullstendig kalkyle
- Men, når fellesrådet nå ønsker å vurdere dette 
på nytt, har det egentlig ikke med forholdet til 

menighetsrådene å gjøre, men med økonomi, 
fortsetter Greta Solfall.
Hun bekrefter at Gustav Andersen, som er 
kirkeverge i Meløy og daglig leder i Meløy 
kirkelige fellesråd, 
la fram beregninger 
for lønnsomheten i 
en flytting, da rådet 
fikk saken til be-
handling tidligere i 
år. Rådet vedtok da 

et kjøp, med visse økonomiske forutsetninger.
- Jeg synes at kalkylene er ufullstendige. Det 
er greit nok at man har evne til å betjene et 
lån som er så og så stort, men her er det ikke 

kartlagt godt nok 
alle utgiftene til 
ombygging, til 
renhold, drift og 
alt det faktisk kos-
ter å eie et bygg 
selv i hele perioden 

Før alt dette kommer på 
bordet, kan vi ikke gå inn 

for et kjøp.
GREtA SoLFALL

- Dette er utrolig uprofesjonelt! utbryter en 
svært skuffet og tydelig irritert Ståle Ander-
sen.
I forbindelse med sin avvikling av Reipå 
Møbler har han siden i vår fått muntlige 
og etter hvert skriftlige forsikringer om at 
Meløy kirkelige fellesråd ønsker å kjøpe 
bygget som tidligere huset møbelbutikken. 
I en skriftlig og nylig signert intensjonsav-
tale bekrefter daglig leder Gustav Andersen 
at fellesrådet har vedtatt å kjøpe bygget for 
1,975 millioner kroner. Forutsetningen 
er ifølge avtalen at ”kostprisen for ferdige 
kontorer ikke blir vesentlig høyere enn da-
gens leiepris”. Gustav Andersen sa dette til 
framtia i forrige uke:
- Når dagens leieutgifter brukes til å betjene 
banklån, kommer vi i praksis like godt ut 
økonomisk som i dag.

Skulle valgt megler
- Nå ønsker ikke jeg å så splid, vi lever i 
et lite miljø. Men jeg innrømmer at dette 
er veldig skuffende, og det er tydelig at de 
ikke har hatt den styringa de burde ha hatt 

- utrolig uprofesjonelt
- Er dette virkelig mulig? 
fortviler Reipå Møbler-
eier Ståle Andersen. 

Tekst og foto: edMund ulsnæs

FoRtSAtt uAVkLARt: innehaver av den tidligere møbelbutikken på reipå, ståle ander-
sen, må se for seg en økonomisk smell. det er snart et halvt år siden han lovte bort 
bygget til Meløy kirkelige fellesråd. Fortsatt er ikke handelen gjort. 

i denne saken. Helt siden i vår har jeg hatt 
muntlig kontakt med kirkekontoret, og har 
fått beskjed om at dette kom til å gå i orden, 
men at man bare må gjennom et byråkrati 
først, er Ståle Andersens versjon.
- Hadde jeg ant at en slik uthaling skulle 
foregå, ville jeg selvsagt heller lagt bygget 
ut for salg gjennom megler i vår, fått inn 
flere interessenter og så solgt bygget som 
har en takst på 2,4 millioner kroner. Men 
dette gjorde jeg jo ikke, nettopp fordi jeg 
stolte på de muntlige lovnadene jeg fikk 
fra Meløy kirkelig fellesråd. Nå kjennes det 
nærmest som at jeg er blitt lurt opp i stry!

Stygg smell
Ståle Andersen vegrer seg for å bringe de 
personlige, økonomiske konsekvensene 
inn i bildet. Dette dreier seg ikke om hans 
privatøkonomi. Han vedgår imidlertid at 
driftsstansen ved Reipå Møbler allerede har 
påført ham stort tap av kapital, og at det 
nå legger sten til byrden at salget av bygget 
fortsatt ikke er gått i orden.
- Jeg har allerede betalt 100.000 kroner i 
renter på lånet i år, og siden selskapet fort-
satt ikke er avviklet, må jeg se for meg en 
økonomisk smell, selv om dette er et aksje-
selskap, sier han.
Ståle Andersen er i dag sykemeldt på grunn 
av den tøffe situasjonen, og må avvente 
å begynne i sin nye jobb som elektriker i 
Meløy Elektro.

lånet løper.
- Før alt dette kommer på bordet, kan vi ikke 
gå inn for et kjøp og en flytting, sier Solfall i 
dag.

Argumenterer
Kirkeverge Gustav Andersen vedgår at det er 
kommet reaksjoner etter forrige ukes artikkel 
i framtia.
- Jeg framstod nok som litt for positiv i det 
oppslaget, mener han.

REAkSjoNER: forrige ukes oppslag i framtia har skapt reaksjoner. det er slett ikke alle som er enig i at Meløy kirkelige fellesråd bør kjøpe 
møbelbutikken og flytte kirkekontoret til Reipå.

Må HA diALoG: - dialogen med menighetsrådene har ikke vært god nok i 
denne saken. og den økonomiske kalkylen må gjøres grundigere, mener 
konstituert leder greta solfall i Meløy kirkelige fellesråd.

MANGE FoRdELER: - Vi kan eie for den samme kostnaden vi i dag har ved å leie. Og flytting til Reipå har mange 
fordeler, sier kirkeverge og daglig leder i fellesrådet, gustav andersen.

Overfor de tre menighetskontorene argumen-
terer han nå på vegne av kirkekontor-staben 
for hvorfor en flytting til Reipå er riktig og 
viktig. Kontoret på Ørnes er lite besøkt, og en 
samling av tjenestene ved kirka er en fordel. 
Kirketjeneren bør få et bedre arbeidsmiljø og 
hjelp til å møte pårørende. Og: økonomisk vil 
man komme likt ut, ved at dagens leieutgift på 
drøyt 140.000 kroner i Meløy Energi-bygget 
vil dekke kostnadene ved å eie og drive møbel-
butikken på Reipå.
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Fire bedrifter fra Meløy har altså vært på lang-
reise til verdens største havneby, Shanghai. 
Både Scan Crucible, Si Pro, Scan Quarts og 
Meløy Næringsutvikling var nemlig tilstede 
under Expo 2010 – verdensutstillingen som i 
helgen ble avsluttet i Kinas største by.
- Kina, og Østen generelt, er et tyngdepunkt 
både på råstoff, utstyr og produksjon av wa-
fere, og det er viktig for Glomfjord Industri-
park å holde seg oppdatert for å kunne være i 
forkant av utviklingen, mener MNUs Lothar 
Maruhn, som koordinerte besøket for Glom-
fjord-delegasjonen på fire personer.

Meløy besøkte verden
- Solcelleindustrien har 
sitt tyngdepunkt der. da 
må Glomfjord industripark 
følge med for å være i for-
kant, sier Lothar Maruhn. 
Fire Meløy-bedrifter kom 
nettopp hjem fra verdens-
utstillingen i kina.

Tekst og foto: edMund ulsnæs

Må FøLGE MEd: - solcelleindustrien har sitt tyngdepunkt i østen, og for glomfjord-industrien 
er det viktig å følge med for å kunne være i forkant, mener Finn nordmo (t.v.) og lothar 
Maruhn.

Tilstede i seks år
Scan Crucible: kvartsdigler for waferproduk-
sjon. Scan Quarts: produksjon av syntetisk 
kvarts. Si Pro: behandling av resirkulerbar 
silisium for waferproduksjon. Meløy Næ-
ringsutvikling: nyetablering og investering.
- Vi har hatt forretningsvirksomhet i nett-
opp Zhejiang-provinsen i seks år, blant an-
net gjennom vårt samarbeid med Ferrotec, 
som har levert teknologi og kompetanse til 
Scan Crucible, forklarer Maruhn.
- Da vi ble invitert av Nordland Fylkeskom-
mune til å delta på Nordlandsdagene under 
Expo 2010, passet det godt å kombinere 
dette med andre nødvendige forretnings-
reiser.

utStiLLiNGSViNdu: i folkehavet i shanghai 
befant også lothar Maruhn (t.v.) fra Meløy 
seg. Her til bords med sine konsulenter og 
samarbeidspartnere nobumasa Miyake og 
Hiroyuki Watanabe (t.h.). Foto: Finn nordmo

Kina er sentrum
For eksempel er bedriften Scan Crucible i Glom-
fjord på jakt etter siste skrik i automatiserte smel-
teovner, og kunne på reisen se på aktuelt produk-
sjonsutstyr og møte mulige leverandører.
- Den bransjen vi jobber i har sitt tyngdepunkt 
der nede, og dersom vi skal få til ny virksomhet 
i Glomfjord Industripark, er det avgjørende for 
oss å følge godt med, mener Finn Nordmo, som 
representerte Scan Quarts under Kina-besøket.
- Kina er i ferd med å bli verdens ledende øko-
nomiske makt, og mange norske selskaper gjør 
det veldig bra der borte. Selv om hver enkelt av 
oss blir ganske små internasjonalt, kan vi oppnå 
mye ved å opptre samlet, mener Nordmo og 
Maruhn.

5.november
Rekeaften med 
reker og krabbe

Kr150,-(spis så mye du vil)

- Vi legger opp til en lekbasert tilnærming til 
revy og teater, forteller Sigurd Stormo i Ørnes-
revyen.

Lek
Under Nord-Norsk Revyfestival var blant an-
net Sirianna Stormo og Kristin Svendsgård 
med på teaterkurs for ungdom. Nå tilbyr 
Ørnesrevyen, som en del av sitt rekrutterings-
arbeid, ulike lekbaserte teatersportsaktiviteter 
hver tirsdag fra 9. november for unger i bar-
neskolealder.
- Vi er avhengige av at foreldrene er med siden 
ungene er fra seks år, men de trenger ikke å ha 
erfaring med revy, sier Stormo.
Han er én av de voksne fra revymiljøet som vil 
være leder for de ukentlige samlingene. 
- Eldre unger, fra ungdomsskolealder, fungerer 
fint å ha med i vanlig revyoppsetning, men de 
yngre trenger eget opplegg, forklarer han.

drama for de yngste
sirianna og Kristin gjør seg 
klar til ukentlige teaterak-
tiviteter.

Tekst og foto: Heidi sTeiro

- Ungene vil få muligheten til å stå på ei scene, 
men det blir helt på ungenes premisser, lover 
Stormo.
Som arrangør for revyfestival forplikter det litt 
å ha bra rekruttering til revymiljøet, samtidig 
mener Stormo det er behov for andre aktivite-

ter enn idrett.
- Vi kjører et opplegg fram til jul med ei bar-
negruppe hvor det blir mest lek, så ser vi om 
det passer med forestillinger etter hvert, sier 
Stormo.

tEAtERLEk: i sommer var sirianna stormo 
(t.v.) og Kristin svendsgård på teaterkurs. nå 
kan de være med på ukentlige dramaktivite-
ter i Joker’n-lokalene på ørnes.
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- kommunen må eie bygget
i dag tar Meløy kommune 
omsider opp igjen tråden 
på hva som skal skje med 
gymsalen ved ørnes sko-
le. – Meløy kommune må 
fortsatt eie bygget, mener 
Stormo og Svendsgård.

Tekst og foto: Heidi sTeiro

FoR SALG: i februar i år meldte stormo/svendsgård og Meløy 

nordre Frikirke sin interesse for det gamle gymbygget. 

- Det virker lite gjennomtenkt av kommunen 
å selge ut et bygg som ligger midt på en sko-
leplass og fungerer som forsamlingslokale for 
skolene i Spildervika. I tillegg er bygget i bruk 
av blant annet kommunens egen kulturskole, 
mener Sigurd Stormo og Jan-Tore Svends-
gård.
- Konsekvensene av et slikt salg har aldri vært 
skikkelig diskutert, legger Stormo til.
Han og Svendsgård var én av to interessenter 
som meldte seg da Meløy kommune annon-
serte etter mulige overtakere til gymbygget ved 
Ørnes skole i februar i år. Meløy Nordre Fri-
kirke var den andre. Begge melder nå fortsatt 
interesse for bygget etter at Grete Stenersen, 

leder ved kulturenheten, ba om tilbakemel-
ding på konkrete planer fra de to interessen-
tene. Dét etter at kommunestyret 21. oktober 
ba om at arbeidet måtte intensiveres. I dag, 
onsdag, møtes hun, rådmannen og kommu-
nalsjefen for å komme ett skritt videre i pro-
sessen. 

Driftsstyre
- Grunnidéen vår er å videreføre tankene bak 
ungdommens kulturhus, sier Stormo om pro-
spektet de legger fram for kommunen.
Siden planene om ungdommens kulturhus 
ble skrinlagt på grunn av for store kostnader, 
har Stormo og Svendsgård prøvd å utforme et 

alternativ som er mer spiselig økonomisk. De 
tar utgangspunkt i at bygget utnyttes slik det 
står i dag, men med nødvendig renovering. De 
kaller forslaget for Kulturfabrikken.
- Hvis politikerne ikke går tilbake på tanken 
om salg, kan BA være en aktuell selskapsform, 
foreslår Stormo. 
BA er betegnelse på et selskap der eierne har 
et begrenset økonomisk ansvar. Stormo og Sv-
endsgård ser for seg at både private og offentli-
ge aktører kan være deleiere i et slikt prosjekt. 
- Uansett offentlig eller privat eie, bør bygget 
organiseres gjennom et driftsstyre sammensatt 
av eiere og brukere med kompetanse på kultur 
og økonomi, fortsetter de.

- Et slikt styre kan også jobbe med finansier-
ingsløsninger for renovering og oppbygging 
uansett om bygget eies av kommunen eller et 
BA, legger de til.

Alternativ til idrett
Stormo og Svendsgård har jobbet i bortimot 
ett år med prospektet de i dag legger fram for 
kommunen. De ser at det satses mye på idrett, 
og spesielt fotball, i kommunen.
- Kulturfabrikken trengs som et alternativ til 
idretten, mener de. 
Aktuelle brukere vil kunne være Meløy kultur-
skole, ungdomsklubb, kor, korps, skatere, dan-
se- og teatergrupper. Joker’n- lokalene trenger 

opprusting, blant annet til et mer teknologisk 
tilrettelagt sted med mulighet for internettkafé 
og multimedievisninger. De ser for seg scener 
som kan brukes til framføringer, debatter og 
konferanser. Lokaler til film- og musikkpro-
duksjon, øvingslokaler og treningsaktiviteter. 
- Flere av lokalene vil egne seg til utleie når 
de er ledige, og brukerne kan være både unge 
og voksne, beskriver Stormo og Svendsgård i 
forslaget sitt.

Ungdomsarbeid
- Vi trenger større lokaler i hovedsak til å drive 
et bedre ungdomsarbeid, forteller Hans Indre-
voll i Meløy Nordre Frikirke.

I sin opprinnelige søknad vurderte de gym-
nastikksalen som et egnet kirkelokale, mens 
Joker’n-lokalene kunne brukes til ulike barne- 
og ungdomsaktiviteter. 
- Med såpass mye lokaler til rådighet, ser vi 
for oss at vi kan leie ut til flere aktører, også de 
som leier i dag, mener Indrevoll.
De venter imidlertid på mer informasjon fra 
kommunen om tilstand på gymbygget og 
driftskostnader, før de kan ta saken videre i 
sitt system.
- Vi ble lovt informasjon, men vi har kun fått 
byggetegninger så langt, sier Indervoll.
Begge interessentene venter nå på avklaring fra 
Meløy kommune.

EiERSkAp: Meløy kommune tar endelig ett skritt videre i prosessen som skal avgjøre ørnes gamle gymsals skjebne. – Kommunen må fortsatt eie bygget, mener sigurd stormo og Jan-Tore 
svendsgård. Foto: erling emil eik.

kuLtuRFABRikk: stormo og svendsgård vil gjerne invitere til ulike kulturelle aktiviteter i gymbygget. Foto: Heidi steiro.

uNGdoMSARBEid: Hans indrevoll i Meløy nordre Frikirke 
trenger lokaler for å drive et bedre ungdomsarbeid i 
kirken. Foto: Heidi steiro.

Konsekvensene av et 
slikt salg har aldri 

vært skikkelig diskutert.
SiGuRd StoRMo
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Størrelsen på butikklokalet og veksthuset er 
fordoblet når den påbegynte utbygginga står 
ferdig til våren. I tillegg blir det tak over store 
deler av det resterende uteområdet. 600 m2 får 
kundene å boltre seg på.  

Bygger ut for opplevelsen
til våren vil Sandaa Gart-
neri være dobbelt så stort 
som i dag. – Vi ønsker å gi 
kundene en opplevelse når 
de kommer hit, sier 
Monika og kjetil Sandaa.

Tekst og foto: Heidi sTeiro

Rasjonelt
- Vi får bedre plass til å stille ut varene, og en 
mer rasjonell arbeidsplass for de ansatte, for-
klarer Kjetil Sandaa.
Med tak over sommerblomstene kan kunde-
ne gå ute og handle uten å bli våte. Samtidig 
slipper de ansatte den stadige utskiftinga av 
blomstene som står ute i regnet og blir øde-
lagte, utdyper han videre. Større areal gir også 
mulighet til å forlenge sesongene.
- Om våren kommer tidlig et år, så har vi plass 
til å pakke ut hageredskaper sjøl om vi fortsatt 
har påske i butikken, sier Kjetil. 
Et moderne vanningsanlegg blir en del av ut-
bygginga og effektiviseringa av driften.

Opplevelsen
Et viktig moment bak utvidelsen ligger i hvor-
dan folks handlemønster har endret seg de 

siste årene. 
- Folk handler i større grad på impuls nå. Det 
stiller krav til miljøet i lokalene og hvordan 

vi stiller ut varene, forklarer Monika Mehus 
Sandaa. 
Dét er hva ekteparet mener når de snakker om 
å gi kundene en opplevelse.
- De skal få idéer og lyst til å handle når de 
kommer inn hit, fortsetter hun.

For 10-15 år siden hadde husmødrene klart 
for seg hva de skulle ha når de kom.
- De kunne stå foran døra her klokka åtte, og 
gå rett til disken og ramse opp handlelista, 
husker Kjetil. 
Da var det mindre viktig hvordan varene ble 
presentert.

Bedre skikket
Kjetil overtok Sandaa Gartneri i 1991. I 2008 
ble bedriften et aksjeselskap der Kjetil eier alle 
aksjene. Han poengterer imidlertid at han og 
kona driver bedriften sammen. Faren og tid-
ligere eier, Johan Arne Sandaa, er i tillegg en 
god mann å rådføre seg med når forandringer 
skal gjøres.
- Men han har aldri lagt seg opp i driften etter 
at jeg overtok, jeg får gjøre som jeg vil, fortel-
ler Kjetil.

Det var ingen lang prosess som lå bak overta-
kelsen. Den ble avgjort bare noen måneder før 
effektueringa.
- Med den utdannelsen Kjetil tok, mente jeg 
han var bedre skikket til å utvikle gartneriet, 
sier Johan Arne, og har ikke angret avgjørelsen 
i etterkant.
Bare noen få uker før han fyller 75 år, er Johan 
fortsatt en viktig brikke i bedriften han nå er 
ansatt i. 
- Jeg har fortsatt både helse og vilje til å stå på. 
Det er god psykisk helse, mener han.
- Noe vi setter veldig pris på, legger Monika 
til.

Sikrer framtida
Johan Arne startet gartneriet helt i det små i 
1962 med kun en jordlapp på 13 mål, der han 
dyrket grønnsaker og sommerblomster. Først 

året etter bygde han et lite arbeidsrom, og i 
1973 ble veksthuset satt opp. Samme året som 
Svartistunnelen ble åpnet, i 1986, ble arbeids-
rommet utvidet til trebygninga med butikklo-
kale vi kjenner i dag, og fire år senere kom de 
resterende veksthusene på plass.
- Investeringskostnadene har vært lave hele 
veien, satt etter pengeboka, ler Johan Arne.
Kjetil utvidet butikklokalet i 1997 til å om-
fatte en del av det eldste veksthuset. 20 år etter 
overtakelsen dobler han altså arealet.  
- Vi har tenkt på denne utvidelsen i flere år, 
og nå følte vi oss klare for å sette i gang, sier 
Kjetil.
Bedriften har sju fast ansatte pluss en del se-
songhjelp. Til sammen utgjør det sju årsverk, 
noe Kjetil mener de skal klare seg med også 
etter utvidelsen. 
- De er viktige bidragsytere i driften, under-

streker Kjetil.
- Å utvikle bedriften er med på å sikre den ei 
framtid og dermed arbeidsplasser, mener Kje-
til.
Han mener det er viktig å tørre å satse for å 
gjøre Meløy til et attraktivt sted. Å utvikle næ-
ringslivet i kommunen, tror han vil bidra til at 
folk legger igjen penger her istedenfor i Bodø. 

Optimistisk
Det blir stadig færre gartneri som driver slik 
Sandaa gjør, med både egenproduksjon og 
butikk. Utviklinga viser en tendens til at det 
enten er ren butikk som kjøper inn ferdige 
planter og selger, eller gartneri som kun pro-
duserer. 
- For vår del er egenproduksjon av planter ba-
sisen i bedriften, forteller ekteparet.
De hadde ikke kunnet drevet kun med impor-

terte varer. Til det er frakten for dyr, i tillegg til 
at levende planter tåler frakt dårlig.  
- Vi får en langt bedre kvalitet på julestjernene 
når vi produserer sjøl. De tåler frakt veldig 
dårlig, understreker Monika, som har vekst-
husene fulle av lett rødmende stjerner.
De kan imidlertid ikke produsere alt sjøl. Sor-
timentet forandres stadig og kundene ønsker 
et stort utvalg. 
- Det vil være umulig å produsere hele spektret 
vi ønsker å ha i butikken sjøl, forklarer Kjetil.
De går en utfordrende tid i møte når bedriften 
nå investerer og bygger ut.
- Det blir veldig spennende, men vi er rime-
lig sikre på at dette skal gå bra, sier Kjetil og 
Monika Sandaa optimistisk. 

pLASS tiL å pRESENtERE: det er den gode opplevelsen Monika og Kjetil sandaa ønsker å tilby mer av når utbygginga står ferdig til våren. 
– Kundene skal få idéer og lyst til handle når de kommer hit, forklarer de.

StjERNER: egenproduksjon av julestjerner og sommerblomster er basisen i driften av sandaa gartneri. snart 75 år bidrar Johan sandaa (t.v.) 
fortsatt i butikken, sjøl om sønnen Kjetil overtok driften i 1991. 

doBLER tiL 600M2: Monika Mehus sandaa (f.h.), Kjetil sandaa og Johan arne sandaa ser fram til bedre forhold både for kunder og ansatte når utbygginga står ferdig til våren. 

Folk handler i større grad på impuls nå. det stiller krav 
til miljøet i lokalene og hvordan vi stiller ut varene.

MoNikA MEHuS SANdAA

å utvikle bedriften er 
med på å sikre den ei 

framtid og dermed ar-
beidsplasser.

kjEtiL SANdAA
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Lesefest med 
Vampyrer og Hekser

Tekst og foto: dagFinn Kolberg

uNdERHoLdt: Karina 
Krogh fra salten museum 
hadde høytlesning.

Eller noe så enkelt som et gjenferd. For biblio-
teksjef Kerstin Gierlich hadde bedt inn til hal-
loween-fest med bufeet bestående av blant an-
net heksefingre og ormepudding. Som drikke 
ble det selvfølgelig servert knall rød saft. 

Ormeøyne
Det ble et bibliotekbesøk uten om det vanlige. 
Mange mener at i et bibliotek skal det være 
muse stille. Lørdag kveld var det ikke mye ro i 

lokalene ungene. Det var både høy sabelføring, 
og det ble lekt sisten av skumle små vesener 
rundt i lokale. Noen unger tok seg også tid til 
egenlesning mellom høytlesningsøktene. For 
de små som ville det, var det mulighet til å få 
kjenne hvordan ekte mageinnhold, ormeøyne 
og heksehår kjennes ut. 

Sjefen sminket
Det var satt frem boller med handduk over 

med de forskjellige innholdene. Her var det 
bare å klaske neven under handduken og føle. 
Karina Krogh fra Salten museum underholdt 
med høytlesing. Med hennes innlevelse og 
fortellerkunst ble ungene fenget av sprettende 
øyner som eksploderte og gjenferd som gikk i 
oppløsning. Det ble også tid til litt sminking, 
en litt annen type jobb enn det biblioteksje-
fen er vant til. Og biblioteksjefen konkluderte 
med at dette var en suksess.  

Rundt femti unger kom 
sist lørdag til biblioteket 
på ørnes for å høre eller 
lese om vampyrer eller 
hekser.

iNNHoLd: Her kjennes det på mageinnhold under handduken, og da fungerer innhold av gresskar godt.

SkuMMELt: skumle typer hadde inntatt biblioteket den lørdagen. koSELiG: emma og Kristina koste seg i lesekroken med skumle bøker.

VESENER: Maia i diskusjon med to andre skumle vesener.

SjEFEN SMiNkER!: Her blir rune andre sminket av bibliotek sjefen.
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For der var alle, fra topp-politikere og skole-
administrasjon til tidligere barnehagebarn og 
foreldre. Og vertskapet serverte saft, kaker 
og kaffe. Vi benket oss sammen med en stolt 
styrer Reidun Whittall, to ansatte, og seks av 
barna i barnehagen for å smake på selve stor-
kaken.

Delte huset
- Jeg og min søster Gunda Pettersen begynte 
som vikarer samme året barnehagen startet på 
Neverdal. Og Lise Barvik Bergli var et av de 
første barna som fikk plass i startåret 1980. 

Nå jobber hun her, forteller Whittall, som har 
vært leder for barnehagen siden 1987. 
Neverdal barnehage måtte dele bygget med 
flere leietakere da det hele begynte.  
- Fra 1980 og i 12 år etter det var vi ikke alene. 
Øverst var det lærerbolig, Heimevernet hadde 
rom her, og i tillegg var det rom for kunst-
neraktivitet. I kjelleren var det musikk-klubb! 
sier hun. 

Barnegave
Det var ikke før i 1992 at de ble herre i eget 
hus.

- Da ble barnehagen utvidet til tre avdelinger, 
og vi måtte ha hele bygget alene, opplyser sty-
reren.
I dag har jubilanten 43 barn, og 14 ansatte. 
- Det er plass til 54, men mange er så små at de 
trenger to plasser, sier Whittall. 
Som mottok blomster og gaver fra både ordfø-
rer og besøkende barnehagebarn fra Ørnes. 
- Tusen takk, så flott bok! takket Whittall da 
barna fra Fjøshaugen barnehage troppet opp 
med sin fødselsdagsgave. 

Feiret seg selv
det sydet av glede og 
latter da barn og voksne 
feiret Neverdal barnehage 
sine 30 år sist torsdag.

Tekst og foto: erling eMil eiK

EGEt HuS: reidun Whittall foran bygningen der 
barnehagejubilanten har holdt til siden starten i 
1980.  

kAkEFEiRiNG: styrer reidun Whittall, iver Traa, nathaniel olsen, gabriel lorentzen og Preben andersen. bak: ansatt gunda Pettersen (t.v.) med vilde selstad på fanget, Maja Kjervik ander-
sen og ansatt lise barvik bergli. 

pRESANG: barn fra Fjøshaugen barnehage på ørnes overrakte bok 
til styrer reidun Whittall.

kAFFESALG: Tidligere barnehagebarn robert Wilhelm lorentzen 
(12) hjalp til med salg under feiringen. Her tar han i mot kaffe-
penger fra ordføreren. 

Med 50 kroner i inngang, og 130 betalende 
publikummere på høstens moteshow kan Mo-
nica Sahl Rommetveit og de andre arrangørene 
sende en pen sum penger til kreftsaken.

Handelslekkasje
- Dette er første gangen vi gir penger til an-
dre formål enn oss selv. Derfor var det ekstra 
hyggelig at det ble rift om plassene. Tidligere 
har inngangspengene dekket våre utgifter, sier 
Rommetveit, innehaver av Monicas Drømme-
hage på Ørnes. 

Seks klesbutikker og en frisørsalong i kommu-
nesenteret viste frem hva de hadde å tilby. For 
de årlige moteshowene er viktig for å stoppe 
handelslekkasjen til Bodø. Og dyktige model-
ler på catwalken hever salget.

Mangfold
- Dagen etter moteshowet er en god salgsdag 
for meg, så det er målbart at moteshowene er 
salgsfremmende, forteller Rommetveit, og leg-
ger til:
- Det tror jeg gjelder for alle butikkene som er 

med på dette. Vi får vise frem mangfoldet til 
handelsstanden på Ørnes, og samtidig stoppe 
handelslekkasjen. Jeg tror flere bruker butik-
kene på Ørnes nå enn tidligere, sier Romme-
tveit, og viser til at hun har kunder fra flere 
nabokommuner i sin butikk.  
- Butikken går bra, og er blitt mer kjent etter 
at jeg startet opp i slutten av april i fjor. Til 
og med kunder fra Bodø og Fauske er innom, 
forteller Rommetveit. 

Show til godt formål
Synet av sjarmerede mo-
deller på ørnes hotell 
innkasserte i år vel 6.500 
kroner til Rosa sløyfe–
aksjonen.

Tekst: erling eMil eiK. Foto: TerJe oluFsen

SjARMERENdE: denne unge modellen fra barneklærbutikken ”name it” på ørnes sjarmerte 
publikum på moteshowet. 

StiLiG: Marie rommetveit (10) viste frem klær fra Monicas drømmehage

Monica sahl rommetveit og medarrangørene gir inngangspengene til kreftsaken.

FuLLSAtt: Folk møtte opp i stort antall for å se høstens moter på ørnes. 
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Vant i motbakke
- kjempeartig! sa Remi. 
- kjempehardt! sa karin. de 
to ”turbotrimmerne” vant 
det aller første Nordhesten 
opp-løpet. og dét fjellet, det 
kjenner de godt, kan man si.

Tekst og foto: edMund ulsnæs

50 minutter, 30 sekunder. Dette er den 
aller første, uoffisielle løyperekorden 
etter det aller første Nordhesten Opp i 
vakkert høstvær i Neverdal. Motbakke-
løpet i regi av Neverdal UIL ble nemlig 
vunnet av Remi Knudsen fra Ørnes. 
Ingen ble overrasket over at nettopp 
han tok seieren med relativt klar mar-
gin – Ørnes-mannen oppnådde blant 
annet tredjeplass i sykkelrittet Opera-
sjon MUSKELdunder i sommer.

Over 30 deltok
- Kjempeartig løp, og jeg deltar sikkert neste 
år, også! Jeg løp traséen på 1 minutt og 15 sek-
under sist søndag, men da var det atskillig mer 
snø – føret var bedre denne gangen, forklarer 
han.
- Jeg synes det var kjempetungt, det ble mye 
høy puls, ja! innrømmer Karin Sandvik.
Med den uoffisielle tiden 1,08,40 vant hun da-
meklassen. I alt 13 stilte til start i konkurran-
seklassen i det splitter nye løpet, og tidligere på 

dagen deltok nær 20 i mosjonistklassen.

Topptur hver uke
Remi og Karin har langt over gjennomsnittet 
erfaring med motbakker, skal det vise seg:
- Ja, det var i fjor vinter at vi begynte med å gå 
opp til toppen her hver eneste uke, opplyser 
Remi.
Sammen med tre andre aktive i Meløys nye 
sykkelklubb har de nemlig lagt denne fjellturen 
systematisk inn i treningsopplegget sist. Turen 

FøRStE ViNNERE: hver uke bestiger de nordhesten, Karin sandvik og remi Knudsen. i helgen vant de motbakkeløpet nordhesten opp.

LoVER tRAdiSjoN: - vi håper dette løpet også kan trekke deltakere 
utenfra, forteller Tommy Tangstad i neverdal uil.

går fra Sandaa, opp ura og til topps på én av 
Meløys mer karakteristiske fjellformasjoner.
- Det blir en veldig grei treningsøkt på cirka to 
timer som passer bra på vinteren, når det ikke 
er så lett å få til en slik økt på sykkel, mener 
Remi.

Blir tradisjon
Motbakkearrangør Tommy Tangstad i Never-
dal UIL er fornøyd med nyvinningen.

- Det er litt feil å kalle det et løp, da, for se så 
bratt det er oppover her… Men vi leste om et 
motbakkeløp i en avis, og ser hva de har fått til 
med det spesielle sykkelløpet i Glomfjord. Så 
hadde vi lyst til å prøve noe nytt og helt spe-
sielt som ikke er her i regionen fra før, og som 
idrettslaget kan få inntekter fra, smiler han.
- Nå er det helt klart et mål at dette skal bli 
en fast tradisjon, men kanskje litt tidligere 
på sesongen når været er mer stabilt. Vi hå-

per at dette er et såpass spesielt løp at det kan 
trekke folk utenfra kommunen også, forteller 
Tommy. 
 
Og resultatene…
Remi Knudsen vant altså motbakkeløpet fra 
bautaen ved fylkesveien og opp til Nordhesten 
med tiden 50,30 (tidene er uoffisielle, siden 
det er deltakerne selv som har registrert dem). 
Deretter fulgte (tiden i parantes bak navnet) 

Jon Espen Jensen (51,30), Bjørn Martinussen 
(52,03), Bjørn Erik Tinnan (58,01), Leif Ve-
gar Meisler (59,09), Øyvind Karlsen (59,48), 
Thomas Strømme (1,00,28), Jan Roger Krok-
strand (1,00,29), Egil Martinussen (1,04,52), 
Christer Bugge (1,08,00), Karin Sandvik 
(1,08,40), Hege Selstad (1,09,10) og 
Kirsti Andersen (tid ikke registrert).

13 SpREkE: ….klar for en hard økt i neverdal. remi Knudsen (bak fra venstre), Christer bugge, egil Martinussen, Jon espen Jensen, Jan roger 
Krokstrand, bjørn Martinussen, leif vegar Meisler og bjørn erik Tinnan. Foran fra venstre øyvind Karlsen, Thomas strømme, Hege selstad, 
Karin sandvik og Kirsti andersen. 

ENdELiG oppE: etter 50 minutter og 30 sekunder er remi Knudsen 
oppe på nordhesten som vinner. Foto: renate dybvik
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Nytt innslag i år var Nordhesten Opp. Den var 
egentlig tenkt som et eget arrangement, men ble 
av praktiske årsaker lagt til samme tidspunkt som 
den tradisjonelle marsjen.
- Med de tilbakemeldingene vi fikk i etterkant, er 
det godt mulig vi kjører dem samtidig også neste 
år, sier en fornøyd Tommy Tangstad i Neverdal 
UIL.

Værhjelp
Nytt av året var også løype for tohjulinger, og sju 
stykker løste rebuser langs sykkelløypa. I tillegg 
hadde Meløy Orienteringsklubb laget løype for 
kartlesere som fikk velge om de kun skulle orien-

Marsj med vri
truger, kart, sykkel og andre 
hjul er tillatte hjelpemidler 
når Neverdal uiL arrangerer 
Neverdalsmarsjen.

Tekst: Heidi sTeiro

Nytt: rebekka Wenberg var én av syv som stilte opp i sykkelløpet. Foto: Monika sandaa for 
www.neverdal.info.

tere eller også løse rebuser på turen. 
- Vårherre hjalp oss virkelig med været, ler 
Tangstad.
For både før og etter arrangementet var det 
dårlig vær, mens det var solgløtt og opp-
holdsvær under sjølve marsjen. Flere mar-
sjer sliter med lav deltakelse, så Tangstad er 
fornøyd med at de har opprettholdt antall 
deltakere i år. Rundt 120 stykker pluss de 
drøyt 30 deltakerne i Nordhesten Opp 
marsjerte rundt på Neverdal sist søndag. 

Belønning
I mål ble alle deltakerne belønnet med 
medaljer pluss muligheter for kaffe, vafler 
og kaker.
- Og en veldig god kakao, understreker 
Tangstad. 
Åtte-ni stykker jobbet dugnad for å få plan-
lagt og avviklet arrangementet som fikk et 
overskudd på ca. 10.000 kroner.
- Vi er avhengige av slike bidrag for å drifte 
idrettslaget, sier Tangstad og legger til:
- Veldig flott at folk stiller opp. 

på tuR: Tidvis trangt i startområdet da neverdalsmarsjen gikk av stabelen. rundt 120 delta-
kere marsjerte, syklet og trillet på neverdal. Foto: rolf inge andersen.

Fotballrap på Baron Cup
Turneringsleder Sture Karlsen og IL Glomgut-
ten er klar for den 24. fotballturneringa. 25 
lag er påmeldt. Og i år skal Jørgen ”Joddski” 
Nordeng med fullt band dra opp stemningen 
for de fotballfrelste i kulturhuset i Glomfjord 
lørdag kveld.

Junior Jenter
- Vi bruker å stelle i stand noe ekstra på lør-
dagskvelden. Tidligere har vi hatt både lavvo-
arrangementer og konserter på hotellet. I år 

har vi signert Joddski, som var veldig lysten på 
å komme da han hørte hvor det skulle være, 
sier Karlsen.
Nytt av året er juniorlag for jenter. 
- Klubbene har trommet sammen Junior Jen-
ter etter samme modell som guttelaget Junior 
Meløy, forteller Karlsen. 

Stjal helgen
Junior Meløy er et samarbeid mellom idretts-
lagene i Nordre Meløy. Nå kommer jentene 

etter.
- Neste sesong er jentejuniorene med i serien, 
opplyser Karlsen.
Den tradisjonsrike fotballturneringen er flyt-
tet til første helga i november. Dét har fjorårets 
turneringsvinner skylden for. 
- Hulløy FK, det sammensatte laget fra Bodø 
som vant i fjor, arrangerer egen turnering an-
dre helga i oktober. De har stjålet den helga fra 
oss. Men påmeldingen er stor likevel, smiler 
Sture Karlsen.

Baron Cup frister kommen-
de helg med joddski. og 
eget juniorlag for jenter.

Tekst: erling eMil eiK. Foto: Heidi sTeiro

FotBALLkuLtuR: 
Turneringsleder 
sture Karlsen i 
baron Cup frister 
de fotballfrelste 
med Joddski i 
kulturhuset kom-
mende lørdag. 

Foto: erling emil 
eik.
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Rekrutter
Mannskapene i beredskapsstyrken i Glomfjord industripark er kommunens best sko-
lerte brannmenn. tjenesten er ikke for hvemsomhelst, for her kreves både fysisk 
styrke, kaldt hode og gode samarbeidsevner. tre unge og godt kvalifiserte glomfjord-
karer begynte sin tjeneste i høst, nemlig thomas pedersen (f.v.) Mathias Leonhardsen 
og jørgen Heen Andersen, og her er de avbildet under øvelse i Steinbruddet. 

tEkSt: edmund ulsnæs. FoTo: Dagfinn Kolberg. 
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Tips oss!
... om små og store saker

post@framtia.no   tlf 75 75 06 00

Tekst og foto: TanJa MidTHun

Både frikirkens Soul Children og Barnekoret i 
Halsa kirke hadde storfint besøk i helgen. Det 
feiret de med å holde konserter, så tilhørere 
kunne få høre hva samarbeid kan føre til.
Halsa Barnekor holdt en minikonsert som 
de selv kalte det, og de hadde fått med seg 
Saltstraumen Barnegospel. Tilhørerne i Halsa 
kirke fikk med seg en riktig koselig stund med 
glad sang fra de små.

Barnesang 
på Halsa

Halsa barnekor og saltstraumen barnegos-
pel holdt en liten minikonsert i kirken, for 
anledningen med en litt mindre dirigent enn 
vanlig.

Halsa Soul Children hadde en finfin helg i lag med Maria (t.h.) og Line fra Oslo Soul Children

Soul Children hadde besøk av Line Kittelsen 
og Maria Teistedal Vikre fra Oslo Soul Chil-
dren. Koret i Oslo er opprinnelsen til Soul 
Children-konseptet som finnes rundt i landt. 
De to holdt også et lite seminar for lederne av 
koret på Halsa, sånn at både store og små satt 
igjen med mange nye inntrykk. 

Kolbjørns krokveier
Han er storfornøyd med livet. kolbjørn 
Angell (74) er blitt pensjonist etter mange 
innholdsrike år både yrkesmessig og privat. 
Minner og hendelser lever i biblioteket han 
bærer med seg i hukommelsen. og selv om 
han er blitt pensjonist betyr det ikke at 
han sitter så mye i ro. 

Foto: Tanja Midthun
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Stor mann med 
stort hjerte

- I dag har jeg det godt her på Engavågen. Mye 
kunne vel vært gjort annerledes opp gjennom 
årene, men det er historie nå. Nå har vi det 
bra!
Når Kolbjørn forteller, er det som å være en 
del av hans egen historie. Datoer og smådetal-
jer farer forbi med den største selvfølgelighet. 
Alt understrekes med talende armbevegelser 
og et ikke mindre talende ansikt.
Det er i det hele en opplevelse å høre han for-
telle.

Oppvekst
Kolbjørn er født og oppvokst i Kjeldal. Ar-

kolbjørn lever i dag det 
gode liv på Engavågen. 
det har vært en vei dit, 
kronglete, ikke veldig dra-
matisk, men med mange 
krokveier.

Tekst: audun ursin. Foto: TanJa MidTun

beidsdagen begynte tidlig. Mannfolkene var 
mye borte på fiske, og de periodene de var 
hjemme måtte utnyttes effektivt. Her måtte 
smågluntan være med i skogen fra de var 6-7år. 
Kolbjørn var stor for alderen allerede da, så her 
nyttet det ikke å be seg fritatt! 
- Det var tungt arbeid. Dette var jo vinter-
arbeid, så snyen lå ofte djup. Vi brukte firar-
streng. Min jobb var å hekte veden av, og når 
alle krokene var kommet ned var det å få de 
oppover igjen. Han far og e møttes halvveis.

Skole- og ungdomstid
Skolen lå på Engavågen, 7-8 km fra Kjeldal. 
Det var bygd vei, men brøytinga ble utført 
med en treplog etter en hest. Resultatet var 
deretter, så elevene bodde privat på Engavågen 
de ukene det var skole. 
- Vi hadde det jo godt. Men jeg hadde sånn 
voldsom hjemlengsel. Vi var jo bare sju år 
gammel.
Etter at skolen var fullført ble det fiskebåter: 
«Gerd-Anna» og «Baren».
Det var et forholdsvis hardt liv, med lite hjem-
mehygge ombord. Kolbjørn får et uttrykk av 
«i-ettertid-må-man-jo-bærre-flir»:
- Jeg husker en gang vi lastet «Baren» med sild. 

Mannskapslugaren låg framfør lasterommet. 
Etter hvert som vi lastet tippa båten framover 
sånn at vatnet som fulgte med silda rant inn 
i lugaren. Så før mannskapet kunne legge seg 
måtte de ause soverommet! Ja han sailte! Husk 
at vi var over 20 mann ombord! HMS?

1956 – Annus horribilis
Dette var det store skredåret i Nordland, og 
familien Angell ble ikke spart. Løset på Oldra, 
gården de hadde flyttet til etter krigen, ble ut-
slettet av snøras. Kolbjørn mistet en bror, en 
onkel og en niese i tragedien. 
- Et skrekkens år! Bror min ble ført av snøen ut 
på Bjærangsfjorden og ble aldri funnet. Han 
ble 10 år. 
Selv nå, 54 år etter, er det tydelig vanskelig å 
snakke om. 
Samtidig var ny «Gerd Anna» under bygging 
og det måtte skaffes nytt husvære. Løset var 
uaktuelt, så det ble flytting til nytt hus på En-
gavågen. 

Ut i verden
Men livet gikk videre. Militæret, deretter ar-
beid hos «han Hydro». To år. Egentlig ville 
han bli politi, men manglet skolegang. Derfor 

dokker sku ha sett! 50 gåse på 
rekke og rad bortover marka. 

de åt og dreit samtidig mens de 
gikk. inn framme og ut atte! 

Heldigvis satt han kalle 

i kjeldal på sia a me. 

det han stæmt mått vel vær 

sånn noenlunde fornuftig. 

Vi hadde det jo godt. Men e ha 
sånn voldsom heimlengsel. Vi 

va jo bærre sju år gammel. 

et interessant år på Tomb landbruksskole. Rek-
tor het Lars Korvald, den senere statsminister; 
en nabo, som Kolbjørn arbeidet en del for, var 
Jens Chr. Hauge, Milorg-sjefen. 
Men så bar det tilbake til Glomfjord og tre års 
diverse sysselsetting. Politiskolen var fremdeles 
drømmen, men det virket vanskelig. Etter råd 
fra en kjenning søkte han Fengselskolen, som 
en mulig omvei. Det kunne gått bra, han ar-
beidet en tid som aspirant og vikar, men fant 
ut at det ikke var rette hylle og sluttet før sko-
len startet. I stedet ble det ett år på Vinterland-
bruksskolen i Oslo, og ett år på maskinprøve-
bruket på Vikeide ved Sortland. 
Nå var Kolbjørn «hjemme»! 

Trastad
Trastad utenfor Harstad var dengang hjem 
for psykisk utviklingshemmede. De trengte 
en maskinkjører, Kolbjørn fikk jobben. Kort 
tid etter ble jobben som gårdbestyrer ledig, og 

fortsetter side
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så ble han gårdsbestyrer. En jobb han hadde i 
åtte flotte år. Her traff han Lise-Jorun fra Oslo, 
som var avdelingsleder. De giftet seg, og her er 
deres to eldste barn født. 

Hjemover
Familien trivdes utmerket på Trastad, men 
blod er tykkere enn vann! 
Da far Ole ble uhelbredelig syk, ble det til at 

de sluttet ringen og flyttet hjem. På seinvinte-
ren kom Kolbjørn, Lise-Jorun, to unger, to kje 
og to hunder «rusende inn i huset», som var 
det huset som ble bygd på Engavågen etter ra-
set i 1956. Dermed var siste kapittel påbegynt. 
Det varer enda.

Nye yrkesveier
Noe av det som kjennetegner Kolbjørns his-

torie er stadige omskiftinger. Nye steder – nye 
jobber. Planen nå var å starte med eggproduk-
sjon, og slik ble det. Som tilleggsinntekt leide 
han jord og dyrket poteter i stor skala, samt 
litt sau og en 40-50 gjess. Gjessene var mer til 
plage enn til nytte. Det var mildt sagt vanske-
lig å gjerde de inne:
-Dokker sku ha sett! 50 gjess på rekke og rad 
bortover marka. De åt og dreit samtidig mens 

de gikk! Inn framme og ut atte!
En spesiell karriere er hans to år som kommu-
nepolitiker:
- Etter mye mas sa jeg ja til å stå på lista for 
Frie Velgere, nederst. Og kom inn som 3. vara-
mann! En trygg plass, trodde jeg, da FV bare 
fikk inn to representanter i kommunestyret. 
Men så døde førstemann på lista, andremann 
reiste til Japan, og jammen la ikke første va-

StoRFiNt BESøk: grisene på Kolbjørns 
landbruksskole fikk storfint besøk i 1960 
da einar gerhardsen stakk innom.

tøRRSkodd: det var trangt om saligheta i Henningsvær vinteren 1954. 

Her gikk man tørrskodd tvers over bukta.

tuNGLAStA: en av Kolbjørn angells første arbeids-
plasser, båten gerd anna, lastet til ripa med sild.

Bosted: Kaiveien på Engavågen. 
Alder: 74 år. Yrke: pensjonist. 
Gift: med Lise-Jorun. Barn: 
Synnøve, Erling, Gerd-Helene, 
Ragnhild, alle mellom 30 og 40. 

koLBjøRN ANGELLramann seg også til å dø! Andre vara kunne 
«aldri» møte. Det var så vidt e tort å møt opp 
i kommunestyret! Så der satt jeg og tenkte på 
alt jeg skulle ha gjort heime. Heldigvis satt han 
Kalle i Kjeldal på sida av meg. Det han stemte 
måtte vel være sånn noenlunde fornuftig! - Så 
det ble med to år. 
Eggproduksjon ble etter hvert mindre lønn-
somt. Stadig strengere krav, nedslitt utstyr og 

personell gjorde at hønsan var ute i 1995. Et-
ter det arbeidet Kolbjørn noen år på lakseslak-
teriet i Åmøyhamn før kroppen sa fra at nå er 
nok nok. Han var utslitt.

Det gode liv som pensjonist
På Engavågen er Kolbjørn kjent som den som 
har et stort hjerte for mennesker som trenger 
en håndsrekning, enten fordi de er ensomme 

eller syke, eller begge deler. Med sin gamle blå 
Volvo 244 ser vi han ofte på veiene, eller parkert 
ved et eller annet hus. Mange er de som kan tak-
ke Kolbjørn for en bedre hverdag. Og fremdeles 
er han i aktivitet. Nå skranter helsa litt, «skrot-
ten er sliten», men humøret er bra som alltid. 

FoRtViLELSE: Det var ikke mye å finne i ruinene og snømengdene etter storraset.

FotoGLEdER: rikholdig liv gir 
mange minner, heldig er de som 
har minnene på bilde.

potEtSoRtERiNG: gammelmaskinen fungerer fortsatt, men i dag sorterer han potet bare til 
eget bruk

juLEHiLSEN: det er ikke mange i Meløy som 
har julehilsen fra selveste lars Korvald.

tRAGEdiEN: Vinteren 1956 gikk storraset på Isvollan, og tok blant annet med seg Kolbjørns barndomshjem, gården løset.ukEMAGASiNEt 30 ukEMAGASiNEt31



HEdERSFoLkStiLLiNG LEdiG

JoaKiM 4 år
Joakim Jensen fylte 4 år den 25/10.
Gratulerer med overstått dag.
Hilsen mamma, pappa og storebror 
Mikael.

MIKaeL 6 åR
Mikael Jensen fyller 6 år. Gratulerer med 
6 års dagen den 5/11.
Hilsen fra mamma, pappa og lillebror  
Joakim.

HJerTelig TaKK
Hjertelig takk for gaver, blomster, telefoner og sms’er jeg fikk på 
min 70 års dag. En spesiell takk til familie og venner som gjorde 
at feiringen på Mammas vertshus ble et minne jeg vil ta vare på.
Hilsen Ingrid Jørgensen.

siMen K. vaTne 12 år
Vi vil gratulere familiens yngste rypejeger 
med dagen 5.november. Håper du får en 
flott bursdagsfeiring med mange pakker. 
Klem til deg fra pappa, Kjersti, Lasse, 
Emma, farmor og farfar. Vi er glad i deg!

Tina elisabeTH 
olsen 18 år! 
Tenkt at du i dag er blitt atten.  
Vi gratulerer alle, ja til og med katten  
med den store dagen som endelig kom  
og hever glassene, som på langt nær er tom.  
De er nemlig fylt av med ønsker om lykke,  
som skal følge deg hele veien, ikke bare et 
stykke.  
Vi er kjempeglad i deg, Tina-mor.  
Hilsen mamma, pappa, Julie  - og Oskar-
»bror».
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Corner aKTiviTeTssenTer
Dalheimvn. 4, (Nordlandsbankbygget) Halsa.

Med vekt på det gode fellesskapet og en 
meningsfull hverdag
Åpningstider:
Mandag 11.00 – 14.30 
Tirsdag  11.00 – 14.30
Torsdag 11.00 – 14.30

Lunsj kl 12.00 alle dagene, suppelunsj torsdager. 
Mandag primært turdag (værforbehold). Handle-
dag/tur siste torsdag hver måned.
Stikk innom og bli kjent med oss! Her kan du drive 
med hobbyaktiviteter, lese avisen, drikke kaffe, 
hjelpe til med ting eller bare rett og slett slå av en 
prat.
Trenger du skyss, ta kontakt på telefon 75 71 03 20 
eller 95 44 41 36 så henter vi deg hjemme og kjører 
deg hjem igjen!
Tilbudet er drevet av Psykisk Helsetjeneste i Meløy
  Velkommen skal du være!

TAVLA
OBS! Lever helst annonsen som 
tekstfil og evt. jpg-bilde innen 

tirsdag kl. 08.00

  Send din annonse til post@framtia.no 
eller ring 75 75 06 00

den norsKe KirKe

www. meloy.kirken.no

Molobygget Aktivitetssenter, Reipå

JuleMesse 
åPen dag

Tirsdag 30.november 
kl. 10-14

Salg av håndarbeid. 
Loddsalg og kaffesalg.

Velkommen!

Søndag 7. november 
Kl.1200: 
Gudstjeneste med kirkekaffe. 
Pastor Jon Arild Israelsen taler. 

Velkommen!

sPeidernes loPPeMarKed

  Går av stabelen 4. til 6.november.
  Sted: Tidemann brygga på Ørnes

  Mottak av lopper skjer KUN Tirsdag 02/11 
  kl. 18.00-21.0 og Onsdag 03/11 kl 18.00-21.00

  
  Klær må være hele, rene og salgbare.

  Helst ikke sommerklær.

  Åpningstider.
  Torsdag 4/11 kl 09.00 – 19.00
  Fredag 5/11 kl 09.00 – 19.00
  Lørdag 6/11 kl 10.00 – 15.00

  
  POSESALG

  Kafé
  Lotteri  

  Noe du lurer på? 
Ring Inger 45634305
  eller Kirsti 97596108

 Vi ønsker gamle og nye støttespillere
 velkommen til loppemarked i nye lokaler!

 

            eldreTreFF  

Lørdag  6. nov. i kantina på Meløy VGS, Ørnes
kl.11.00-13.00

TEMA: Kjell Holdal orienterer om den nye 
sentrumsplanen for Ørnes.

Magnar og Abel ønsker alle velkommen.

Søndag 07.nov. 
Kl. 11.00: 
Allehelgensdagsgudstjeneste Osa 
Frikirke.
Bjørn Roger Stien taler. 
Søndagsskole. 
Kl. 17.00: 
Gudstjeneste Åg Frikirke
Bjørn Roger Stien taler. 
Nattverd.

Mandag 08. nov. 
kl. 10.00: 
Bønn Osa Frikirke 
kl. 19.00: 
Bønn Halsa Frikirke

Du er velkommen til kirke.
 

Søndag 07.11 
Glomfjord kirke 
kl.11:00
Allehelgensgudstjeneste 
ved Elin Vangen

Halsa kirke  
kl.11:00
Allehelgensgudstjeneste 
ved Simone Schiebold.

Fore kirke  
kl.18:00
Allehelgensgudstjeneste 
ved Simone Schiebold.

      VELKOMMEN.

 Sesongens siste
KnøTTe CuP

Vi i Meløy Hestesportslag vil invi-
tere alle sammen i alle aldre til en 
koselig familiedag på ridebanen 
på Reipå.
Her kan alle som vil: prøve seg 
på hesteryggen, kjøpe seg kaffe 
og vafler, være med i trekning av 
eksklusive premier, rett og slett 
storkose seg.
Arrangemanget foregår på rideba-
nen på Reipå (rett på andre siden 
av Reipå Camping)

Søndag 7. november 
klokken 12.00

Velkommen!
Vennlig hilsen fra 

Meløy Hestesportslag.

lørdagsKaFe 

på Breidablikk 6.november.
Åpent kl. 11-14. 
Kaffe og kaker. 
Loddsalg.  

Alle velkommen.

Har du bensKJørHeT 
(osTeoPorose)?
Ring Anne Marie for en prat.
75755377 eller 41859206

Spikertelt på Hestøya
Selges til høystbydende over kr. 25.000,- 
Div. møbler følger med. 
Tlf: 97 54 82 04

dagMaMMa i gloMFJord ønsKes

Gutt (snart 1 år) ønsker dagmamma snarest mulig. 
Far går skift så derfor blir det ikke så mange dager per uke. 

Kontakt Flyktningekontoret 
Tlf: 9 754 73 34 

sTorT osTeoPoroseMøTe

På GLOMFJORD HOTELL Mandag
8 NOVEMBER KL.18:00

For info: ring 75 75 53 77/41 85 92 06

Meløy biblioTeK
Ørnes
Mandag stengt
Tirsdag 10:00 - 19:00
Onsdag 10:00 - 15:30
Torsdag 13:00 - 19:00
Fredag 10:00 - 15:30
Lørdag 11:00 - 15:00

Glomfjord filial
Tirsdag    17.00 - 20.00
Onsdag    11.00 - 13.00
Telefon 75 75 24 00
 
Enga filial       
Tirsdag     18.00 - 20.00
Torsdag     13.00 - 15.00
Telefon 75 71 02 78
 
Halsa filial   
Tirsdag  11.00 - 13.00
og 18.00 - 20.00
 
Meløy filial
Tirsdag 18.00 - 20.00

KlaTreTider i ørnes-
Hallen HøsTen 2010

Mandag og Onsdag 20:00 til 22:00

Drop inn for ikke medlemmer.
Brattkort må fremvises
 
Velkommen.
Hilsen Meløy Brattsportklubb

årsMøTe
 

Årsmøte i Glomfjord 
Jeger- og Fiskerforening 

avholdes Torsdag 25.11.2010 KL. 1900 i 
loftsetasjen på Røde Kors-huset

 (Glomfjord)
 

Saker til årsmøte må oversendes styret 
v/Leif Kristiansen 

innen fredag 19.11.2010 
 

Styret GJFF

årsMøTe 

i Glomfjord Grendeutvalg
23.11.09 KL 19.00 på Glomfjord Hotell

Vanlige årsmøtesaker.

Saker må meldes inn til styret innen 16.novem-
ber til Line Maruhn tlf 4741 76 51, 

mailadresse: 
maruh@online.no

Etter årsmøtet vil det gis informasjon om sen-
trumsplanen i Glomfjord

Enkel servering

Vel møtt!
Glomfjord Grendeutvalg.

  

Sesongens andre kurshelg 
arrangeres 12-14 November, 
Neverdal Flerbrukshall. 

Instruktør: Odd Arne Strøm 

Kursene er: 
Tango 6 t, 
Videregående Swing 6 t,
Bluesboogie 4 t.
 
 

Pris: 
Tango og Videregående 
Swing: 280,- 
Bluesboogie : 200,- 

Påmelding og nærmere info innen 10. November
på mob. 99 0 257 14 (gjerne SMS).

Til salgs:

Vaskemaskin selges
Helautomatisk Siemens vaskemaskin 
med toppinnlegg selges!
Tlf: 75754223 eller 91620454

Draco 17TL
Selges til høstpris. Båt og motor ser 
veldig fin ut. Ny kalesje. 
Ring for mer info: 41 46 87 26
(Kan være vanskelig å få tak i på 
dagtid.) 

Melding Fra
FrivilligsenTralen

Meløy Frivilligsentral har en person 
ledig for diverse praktiske oppdrag, 
blant annet snømåking, vedbæ-
ring, vedhogging, lettere praktisk 
innendørsarbeid, osv. fra og med 
02. desember og til og med 15. 
desember.

Ta kontakt med frivilligsentralen 
for nærmere avtale på telefon 
75 75 11 78, mobil 99 23 20 56.
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Audun og Wilhelm spør

e-post: audun@framtia.no
SMS:    975 02 770
post:     Audun Ursin, 
             8170 Engavågen

e-post: wilhelm@framtia.no
SMS:    975 89 136
post:    Wilhelm Birkelund
             8178 Halsa

Nordland, øyer

2002

Geografiske spissfindigheter

svar: 
På hvilken øy ligger Stokmarknes?1. 
Hvor ligger Bliksvær?2. 
På hvilken øy ligger tettstedet Gladstad?3. 
I tillegg til Rødøya i nabokommunen vår fins ei Rødøy til. Hvor i 4. 
Nordland?
Ligger Onøya eller Lurøya lengst mot nord?5. 
Hvor ligger Prestmåsøya?6. 
På hvilken øy kan du bestige Sverigetinden, 512 moh?7. 
Hvilken by ligger på Alsten?8. 
Hva heter Norges største øy?  Den ligger både i Nordland og Troms.9. 
Hva heter Norges tredje største øy? Ligger i Vesterålen.10. 

Hvilken stor begivenhet innen europeisk økonomi finer sted 1. 11. 
januar?
Hvilket europeisk land blir endelig medlem av FN?12. 
Hva forbinder du med Dubrovka-teateret i Moskva?13. 
«Mor» til bl.a. Pippi Langstrømpe dør. Hva het hun?14. 
Vinter-OL: Hvor? Beste nasjon (= flest gull), store dopingsak?15. 

Hvor finner vi det tørreste stedet på jordoverflaten?16. 
Et land har flere innsjøer enn resten av verden tilsammen. Hvilket 17. 
land?
I hvilken by bor det nest flest polakker (etter Warsjawa)?18. 
Hva heter verdens eldste fremdeles bebodde by?19. 
Ett bynavn fins på alle kontinenter. Hvilket?20. Hadseløya. 1. 

Rett vest av Bodø by. 2. 
Vega. 3. 
I Alstahaug kommune, øst for 4. 
Tjøtta tettsted.
Lurøya. 5. 
Nordvest av Rørstad, ved innløpet 6. 
til Saltenfjorden.
Andøya. 7. 
Sandnessjøen. 8. 
Hinnøya. 9. 
Langøya. 10. 
Innføring av euroen. 11. 
Sveits. 12. 
50 tsjetsjenske terrorister stormer 13. 
det og tar 800 gisler.
Astrid Lindgren. 14. 
Salt Lake City. Norge (13 gull). 15. 
Johan Mühlegg.
Bebodde strøk: Sahara i sørlige Al- 16. 
gerie. Teknisk sett: Dalene ved Ross 
Island i Antarktis. Der har det ikke 
kommet nedbør på en million år:
Canada. 17. 
Chicago. 18. 
Damaskus i Syria. 19. 
Rome. 20. 

uttrykket ”skogen råtner på rot” gjelder visst ikke ved innkjøringen til Glomfjord. Her ligger 
bokstavelig skogen og råtner i veikanten. Vi spør oss hvor lenge det skal ligge slik? tekst og foto: 
dagfinn kolberg

Væ
re

t

Fredag Lørdag Søndagtorsdag

K
ilde: yr.no7o 1o 2o 4oSludd. Frisk bris, 

8 m/s fra nord.
Regn. Lett bris, 4 
m/s fra sør-sørvest.

Snø. Lett bris, 5 
m/s fra sør-sørvest.

Snø. Svak vind, 
3 m/s fra sør.


