nyheter

6

GILDESKÅL:

HAMARØY:

LØRDAG 26. APRIL 2014 AVISA NORDLAND

FAUSKE:

SALTDAL:

VÆRØY:

BEIARN:

Bilene kjører for fort

Støtter felles 17. mai

Kongelig video

Barnehageplasser

Barnevernsamarbeid

Ledig jobb

Sandhornøy skole har bedt
planutvalget om hjelp til å
få folk til å respektere 30-sonen forbi skolen. Rektor vil
flytte skiltene 150–200 meter hver vei, og at fartsgrensen skal gjelde i skoletiden.

Formannskapet støtter initiativet til en felles feiring av
17. mai og grunnlovsjubileet
på Oppeid. Formannskapet
har vedtatt å gi 30.000 til arrangementet, øremerket
gulvdekke i Hamarøyhallen.

23. april var Verdens bokdag.
Da la Kongehuset ut en video
som var tatt på Fauske 1.
april, på sin facebookside. Videoen viser Kronprinsesse
Mette-Marit på Fauske jernbanestasjon .

Det er innkommet to anker
fra foreldre som ikke har fått
barnehageplass. Det er avsatt plasser i Knekthågen og
Trollskogen til anker. Rådmannen foreslår at ankene
ikke tas til følge.

Formannskapet går inn for et
barnevernssamarbeid
mellom Flakstad, Moskenes,
Røst og Værøy. De ser positivt på et framtidig barnevernsamarbeid mellom alle
seks kommunene i Lofoten.

Beiarn kommune har ledig
full stilling som økonomisjef.
Vedkommende inngår i rådmannens stab og får et bredt
ansvarsområde, både for
budsjett, regnskap og økonomisk analyse.

Syns Bodø er utro
Erling Okkenhaug har
vært i 22 norske byer.
Etter hans mening er
ingen arkitektonisk
verre enn Bodø.
Vidar Berg 48 26 72 07
vb@an.no

BODØ: – Sentrum av Bodø har et

kaldt, goldt og lite humant gatebilde. Jeg har vært i 22 norske byer
for å studere hvordan disse har
forholdt seg til store byggeprosjekter kontra det å bevare byens
identitet. Og etter min oppfatning er Bodø verst i klassen, uten
sammenligning.
Denne kraftsalven kommer
fra Erling Okkenhaug, leder av
nettverk for humanøkologi Allgrønn. Dette nettverket har i over
25 år arbeidet for å skape bevissthet om stedsutvikling
og livskvalitet i norske
byer og tettsteder.

Kulturkvartalet. Når

har skjedd i Bodø er at folk flest
føler at de ikke har mulighet til å
påvirke byutviklingen.
– Byutviklingen handler om å
se sammenhenger i bybildet, ikke
vurdere hvert enkelt prosjekt
som enestående. Det er nettopp
dette politikerne ikke evner å gjøre. I stedet gir de etter for press fra
utbyggerne, og vedtar prosjekter
uten å se de i sammenheng med
resten av byen, mener Okkenhaug bestemt.
– Mitt råd til både politikere og
byens befolkning er todelt: For
det første må nybygg være tilnærmet likt det som allerede finnes i
dag. For det andre – der byen allerede er ødelagt må det bygges mindre volum for å bryte opp de store
volumene, sier Okkenhaug.

– Fin by. – Bodø, slik jeg ser den,
har utviklet seg til en veldig fin
by. Det får jeg også tilbakemelding om fra mange hold,
nesten daglig, sier ordfører Ole Hjartøy.
Han er slett ikke enig
med Okkenhaugs beskrivelse av Bodø, men
ser likevel på innspillet
fra ham som konstruktivt.
– Vi har selvfølgelig mange utfordringer i Bodø, særlig i sentrum. Disse har høy prioritet fra
kommunens side, og vi lytter
gjerne til signaler og innspill fra
andre, også Okkenhaug, sier
Hjartøy.
Direktør Henry Hansen ved
Rica Havet Hotel er slett ikke enig
med Okkenhaug.
– Alle må få lov til å ha sin mening om det nye bygget og Stormen. Men jeg er sterk i trua på at
hotellet blir en flott tilvekst til
byen på alle mulige måter, sier
Hansen.

Men bykritiker
møter
motbør.

Okkenhaug blir bedt
om å gi eksempler på
hva som gjør Bodø til
Norges verstingby, bruker han blant annet utbyggingen
av kulturkvartalet.
– Dette kvartalet har satt rumpa mot byen, og er et godt eksempel på at bygget er vurdert som et
eget objekt, helt uten å ta hensyn
til bybildet. Et annet eksempel er
det nye hotellet som er under
bygging på kaikanten. Det er bare
helt forferdelig, og vil etter min
mening bare skremme turistene
fra å oppholde seg i Bodø over
lengre tid, tordner Okkenhaug.

Politikerne evner ikke. Hans
fremste ankepunkt mot det som

Fint. Dette området er imidlertid Okkenhaug svært fornøyd med, særlig domkirken og rådhuset.

Kraftsalve. – Dette er et av de styggeste eksemplene på byutvikling jeg noen gang har sett, sier Erling Okken
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Møte om navn

Møtes på Røst

Privat barnehage

Penger til krim

Whisky på nett

Både flere og færre

Nerigardsveien eller Megårdsveien? Det er forslag til
veinavn ligger som til høring. Grendeutvalget i Tørfjorden inviterer til åpent
møte om dette på Tørfjorden
grendehus 30. april kl.19.00.

For første gang i historien tar
formannskapet i Bodø turen
over Vestfjorden, og skal i to
dager ha fellesmøte med formannskapet på Røst.
Sammenslåing er neppe et
av temaene for møtet.

Det er tatt initiativ til å få
etablert privat barnehage i
Bogen, i lokalene der den
kommunale barnehagen drives fram til den legges ned i
sommer. Det er alt valgt styre for den nye barnehagen.

Meløy bibliotek har fått
15.000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket til finansieringen av høstens Kriminalfestival, som skal arrangeres
i oktober. Pengene skal brukes til forfatterbesøk.

Myken Destilleri AS, som skal
produsere den nye Whisky
Saga i et nedlagt fiskebruk
på Myken, er kommet seg på
nett på adressen www.whiskysaga.com. Fem ektepar
står bak selskapet.

I løpet av fjoråret ble det
døpt sju barn i de tre kirkene
i Tysfjord, mot ni i 2012. Det
ble inngått ti ekteskap, fire
flere enn i 2012, mens det
ikke var noen inn- eller utmeldelser av kirken.

olig stygg
Engasjerte. Skoleelevene synes det var både artig og spennende dele
Foto: Bodø kommune
ut midler til sine egne kampsaker.

Var sjefer
for en dag
Elever fordelte
150.000 kroner til
egne skoler.
Martin Braathen Røise 92 49 59 43
mbr@an.no

BODØ: I går var det såkalte rådhus-

møte, der elever fra barne- og
ungdomsskoler i Bodø kommune
deltok. Elevrepresentanter fra de
ulike skolene diskuterte hvilke
tiltak som skal få
penger, og hvor
mye de skal få.
Best ut kom
Bankgata ungdomsskole som fikk
9.000 kroner til
nytt vollyballnett.
– Det fikk de fordi de er en skole
mange besøker på
fritiden. Noe som betyr at fler enn
bare de som går ved skolen får benytte seg av tiltaket, sier Victoria
Tobiassen, som er sekretær i Bodø
ungdomsråd til Avisa Nordland.
Grønnåsen skole kom ikke like
godt ut..
– De fikk ikke penger i det hele
tatt. Skolen ba rådet om 30.000
kroner til et klatrestativ. Det mente de ulike komiteene var for mye,
og de ønsket ikke å gi dem bare
deler av beløpet, fortsetter Tobiassen.

Godt fordelt. Potten på 150.000
kroner ble godt fordelt. Bodøsjøen skole sikret seg nytt bordtennisbord, Hunstad skole fikk nye
mål til sin ballbinge og Tverlandet skole sikret seg et sett med
trommer.
– Elevene som deltok fikk en
følelse av å være på et skikkelig
møte i kommunen. Både ordføreren og varaordføreren var til stede. Det tror jeg fikk fart på engasjementet, sier ungdomsråds sekretæren.
Fikk omvisning. I
tillegg til å bevilge
midler til egne
skoler, fikk elvene
en omvisning på
kulturhuset Gimle, leke i Solparken og fikk sett
seg rundt på rådhuset.
– Jeg tror de fleste hadde det
moro. Når lærerne hadde møte,
fikk ungene være for seg selv. Det
gjorde at de fikk følelsen av å være
uavhengige individer, sier Tobiassen.
Hun oppfordrer alle unge til å
delta på neste års rådhusmøte.
– Dette er et veldig godt tiltak
som viser barn hvordan politikerne sin hverdag er. Det tror jeg er
en god erfaring å ta med seg, avslutter hun.

Bankgata
ungdomsskole
fikk 9.000
kroner til
volleyball.

haug, leder av nettverk for humanøkologi Allgrønn.

Foto: Tom Melby

