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Stormvarsel i Salten
YR melder sterke vindkast
i Bodø og det er gult
farenivå for Saltfjellet,
Salten og Lofoten.

mye vær: Det meldes opp mot 30 sekundmeter vind på det kraftigste

i dag i Salten.

foto: bjørn erik olsen

bodø: Uværet er i ferd med å
nå Nordland. Sør i Nordland
kan få opp mot 80 millimeter
med nedbør. I Bodø kan det
komme opp mot 30 millimeter
med nedbør.
Et kraftig lavtrykk er på vei

inn mot Lofoten og Troms.
Med dette lavtrykket kommer
nedbør og sterke vindkast.
Fra tirsdag morgen ventes
det ifølge YR sørvestlig liten
storm 22 m/s, med vindkast 30
m/s. Tirsdag ettermiddag dreiende vest og etter hvert minkende. Dette gjelder for Saltfjellet, Salten og Lofoten.
– Sør for Bodø vil man få sørlig sterk kuling til liten storm

Avisa Nordland

på formiddagstimene i morgen. I Bodø vil det komme opp
i stiv kuling, sier meteorolog
Lillian Bergheim i StormGeo.
Det er snørikt og vinterlig i
nord, mye regn i vente blant
annet i Nordland og en høststorm er på vei til Helgeland,
Saltfjellet, Salten og Lofoten.
Farevarslene som er ute gjelder for kraftige vindkast fra
tirsdag morgen.

Gründeruka GNIST er også for god

Ola og Elis
Alder er intet hinder
for å være gründer.
Per Torbjørn Jystad
ptj@an.no
905 88 404

Ordfører? Elin Eidsvik er en av tre aktuelle kandidater til å bli ordfører i nye Hamarøy, men partiet
hennes Arbeiderpartiet er avhengig av hjelp fra andre partier dersom det skal skje.
Foto: Øyvind A. Olsen

Valgthriller om ordfører

Uklart før valg
Valgthrilleren i Hamarøy fortsetter.
Fortsatt er det høyst
uklart hvem som blir
ordfører.
Øyvind A. Olsen
oo@an.no
970 73 611

Hamarøy/Tysfjord: De tre
aktuelle kandidatene til å
overta vervet etter Jan-Folke
Sandnes, Høyre, er partifelle
Filip Mikkelsen, Elin Eidsvik,
Arbeiderpartiet og Britt Kristoffersen, Senterpartiet.

Ser mot Ap
Høyre har henvendt seg til Arbeiderpartiet om et mulig politisk samarbeid i nye Hamarøy
kommune.
– På et medlemsmøte i Hamarøy Høyre i forrige uke ble
den politiske situasjonen drøftet. I medlemsmøtet ble samarbeid med Arbeiderpartiet og
Senterpartiet for å komme i
posisjon, drøftet. Medlemsmøtet hadde da Arbeiderpartiet som førsteprioritet, men så
langt har vi ikke fått noen avklaring på dette, sier Jan-Folke
Sandnes til Avisa Nordland.
Sandnes utgjør Høyres for-

handlingsutvalg sammen med
Lars Filip Paulsen og Filip Mikkelsen.
Torsdag er det konstituerende møte i det nye kommunestyret i Hamarøy, men fortsatt
er det uvisst hvem som vil
samarbeide og hvem som får
ordføreren.
– Høyre har til nå ikke vært i
posisjon til å forhandle ettersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet har forhandlet med
hverandre. Vi har på et tidligere tidspunkt hatt et sonderingsmøte med Ap uten at vi
kom noe videre da, sier Sandnes.

Benekter rykter
Ubekreftede rykter som har
nådd Avisa Nordland går ut på
at Høyre i henvendelsen om et
mulig politisk samarbeid, skal
ha tilbudt Ap å få ordføreren,
mot at Filip Mikkelsen blir varaordfører, dersom de to partiene kommer til enighet.
– Dette stemmer ikke. Dette
er ikke noe som er diskutert eller tatt stilling til. Vi har henvendt oss til Arbeiderpartiet
fordi dette er det mest naturlige i forhold til partiprogrammene våre, sier Sandnes.
Dersom det blir samarbeid

mellom Høyre og Ap, vil de to
partiene kun ha åtte av 17 plasser i det nye kommunestyret,
og dermed ikke flertall.
Jan-Folke Sandnes sier dette
om hvem som det er mest naturlig å få med på laget av de
andre partiene.
– Sett fra mitt ståsted er det
Venstre. Vi har samarbeidet
tidligere. Vi har også vært i dialog med Fremskrittspartiet om
dette, sier Sandnes.

Tre alternativer
Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Elin Eidsvik, sier i en
kommentar til Avisa Nordland
at partiet siden valget har jobbet med flere alternativer for
samarbeid i det nye kommunestyret.
– Vi har vært i sonderinger,
møter og forhandlinger med
alle de andre fem partiene. Vi
skal ha nytt medlemsmøte om
saken. Der vil tre mulige alternativer bli lagt fram, sier Eidsvik uten å utdype dette nærmere.
Etter det Avisa Nordland har
grunn til å tro er alternativene
samarbeid enten med Høyre
eller Senterpartiet, alternativt
å være i opposisjon de neste
fire årene.

Bodø: Over fem dager arrangeres Gnist - gründeruke i Bodø.
Ola Sakshaug vil leve av turister
på elsykler, mens Elisabeth Nilsen bruker pensjonistårene til å
bygge opp en guide-virksomhet og opplevelser basert på
den unike historien til Saltstraumen. Begge to kaster seg
dermed inn i en av de store
vekstnæringene - reiseliv.
- Gnist er årets største happening i gründermiljøene. I år er
det fjerde gangen med nettverk, foredrag og workshops
som samler gründere, næringsliv, forskere og skoleelever,
starter prosjektleder Kristina
Robinson ut med. Målet er at
det skal skapes flere nye bedrifter.

Så vidt begynt i Norge
Ola Sakshaug etablerte Opplev
Nord AS sammen med Erik
Paulsen. Ideen er å selge guideturer på elsykkel i by og i bymarka, forteller han. I fjor deltok han på gründeruka og luftet
ideen. Nå er det snart alvor. Turene er under uttesting og målet er å komme i gang så snart
snøen forsvinner neste vår.

Gnist er årets
største happening i gründermil-

"
jøet.

Kristina Robinson
Prosjektleder

- Målet er å få til seks faste turer
daglig - tre i bymiljø og tre i
marka. Da vil også guidene vite
at de i sommermånedene har
en fast jobb, forteller han om
planene for oppstarten i 2020.
Han vet han vil klare seg med
2-3 personer på hver tur for
dekke lønn til guidene. Men organiserte sykkelturer har et
stort potensial.
- I Norge har dette bare såvidt
begynt, sier Sakshaug om turisme på to hjul.
Med elsykler kan også mange
flere bli med på guidet sykkeltur fordi den fysiske anstrengelsen ikke er større enn det

man velger selv.
Foreløpig ser han for seg sykling vår, sommer og tidlig høst.
Men sykling på vinterdekk er
slettes ikke uaktuelt.

Unik historie
Elisabeth Nilsen brenner for
den unike historien til Saltstraumen og i likhet med Sakshaug er det guidede opplevelser hun tilbyr per i dag. Hun er
oppvokst i Saltstraumen og en
turisme som startet med spisstelt, jernverksarbeidere fra Mo
på ferie og franske studenter. I
fjor solgte hun for 20.000 kro-
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Sølvguttene inntok Salten
45 Sølvgutter og 13
voksne herrestemmer
spredde glede i helga.

BODØ: – Dette er virkelig trivelig, og for koret er det en reise
litt utenom det vanlige, forteller Petter Stensby Moen,
Storm Gabriel Noraker og Aksel Tobias Kjershow Zimmermann, som alle tre er guttestemmer i landets mest kjente

guttekor – Sølvguttene. De var
gjester hos et mannskor og blir
tatt vel vare på. Rib til Saltstraumen og bevertning i Tuvsjøen og omvisning på flymuseet er blant programpostene
utafor konsertene.
– Kjempeartig, selv om det
var litt sur vind i Bodø i går.
Men det er jo litt deilig også
med all den reine lufta, og så er
det så trivelig her, synes gutte-

ne. To av de 13 herrestemmene
som er med forteller at de som
Sølvgutter har vært i Bodø før
og sunget, men da som en del
av en turné.
– Koret er vanligvis på en
turné i Norge og en turne i utlandet hvert år, men denne lille turneen her til Skjerstad,
Rognan og Bodø kommer i tillegg på grunn av at det er en
invitasjon, sier Lars Moen.
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på tur: Guttestemmene Petter Stensby Moen, Storm Gabriel Noraker
og Aksel Tobias Kjershow Zimmermann og herrestemmene trives veldig
foto: Jørgen Mathisen
godt på mini-turné i Salten denne helga.

dt voksne folk:

sabeth vil skape jobber

vil skape: Ola Sakshaug (55) i Opplev Nord AS og Elisabeth Nilsen (74) i Saltstraumen Opplevelser AS er to som Kristina Robinson, proskjektleder for Gnist, har stor tro på.
Foto: per Torbjørn Jystad
ner. I år 60.000 kroner. Hun har
knyttet til seg en gruppe guider
til selskapet sitt Saltstraumen
historiske opplevelser AS.
Egen alder ser hun ikke på
som noe hinder. Så lenge helsen holder synes hun flere pensjonister burde etablere virksomhet. Så langt er det i markedet for foreninger og lag - lokalt
i Salten, at Nilsen har lyktes
best. Men i likhet med Sakshaug satser hun på turister og
gjerne dem som kommer med
både Hurtigruta og cruiseskip.
- Akkurat det med cruisenæringen er en tyngre reise, be-

skriver hun.
Nilsen ser at det er vanskelig
å operere på egen hånd og har
derfor styrt seg inn mot å være
en underleverandør til større
aktører. Helt konkret har hun
samtaler med Polar Tours AS
om å leverer guidede tjenester
til dem som del av pakkene Polar Tours selger.

Har planer for to bygg
- Forhåpentligvis allerede neste år, skisser hun timeplanen
for byggene der tranbrenneriet
er først i køen.
Sakshaug og Nilsen møttes

forøvrig gjennom et nettverk
av bedrifter som jobber med
opplevelser. Sakshaug ser heller ikke bort fra at det er mulig å
selge sykkelturer helt til Saltstraumen. Med elsykkel er det
overkommelig.
Begge må også etablere og
utvikle bedriftene med alt fra
lønningssystemer til regnskap
og booking. Der har de god
hjelp av blant annet Inkubator
Salten som er en del av Kunnskapsparken. Booking er forøvrig en helt kritisk faktor. Uten
web-løsninger kundene faktisk
finner, er det nesten umulig å

opererer som reiselivsaktør i
dagens marked.
Også prising er et eget tema.
Nilsen ser at hun nok må opererer med to typer priser for lokalmarkedet og turister. Skal
hun nå ut til bedrifter må hun
igjen ha mer infrastruktur på
plass gjennom et eget anlegg tranbrenneriet og etterhvert vikingehuset I år tror hun ca
1.000 personer vil få en guidet
opplevelse gjennom Saltstraumen historiske opplevelser.

Ser mot 2024
Sakshaug sier han starter for-

siktig med budsjett på noen få
gjester på hver tur.
- I år når vi kanskje 300-400
gjester og en omsetning på
300.000 kroner, anslår han.
- Og jeg solgte faktisk min
først pakketur på elsykkel i Salten i forrige uke.
Nilsen drar linjen litt lenger
og ser gjerne frem mot 2024 og
Bodø som europeisk kulturhovedstad. I årene fremover åpner også fire hoteller i Salten.
- Det blir et sug fremover mot
2024 og da må mange brikker
være på plass, minner hun om.

