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Utbedrer på E6

Utbedrer skade på Steigenveien
Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

STEIGEN: Helt siden påske har det
bare vært ett kjørefelt på et kort
parti av Steigenveien, i Dypingspollen. Veien har seget med rundt
en halv meter her fordi en stikk-

renne, et to meters stålrør, har
kollapset på grunn av rust.
– Stikkrenna skal skiftes ut,
men vi vil vente med arbeidet
inntil den verste snøsmeltingen
har gitt seg. I disse dager skal vi
foreta midlertidig asfaltering for
å utbedre veien, opplyser over-

Statens vegvesen
starter i samarbeid med Hamarøy kommune arbeidet med reguleringsplanlegging av den
6,5 kilometer lange strekningen mellom Femtevasselva og
Falkelv på E6 på Kråkmofjellet.
Dette gjøres for å til rette for en
snarlig utbedring.

HAMARØY:

ingeniør Per Hansen i Statens vegvesen til Avisa Nordland.
Han føler seg sikker på at det
ikke er fare for at veien skal gli ytterligere ut i Dypingspollen.
– Trafikantene kan føle seg
trygge når de kjører her, forsikrer
Hansen.

Vil ha mer humor
på arbeidsplassene
Samlet pris på
bombene Norge har
sluppet over Libya, er
på 60 millioner
kroner, i tillegg til
driftsutgifter for 70
millioner kroner.
OSLO: Bombingen vil få konse-

kvenser for revidert budsjett,
skriver Dagens Næringsliv.
I et internt notat har statsminister
Jens
Stoltenberg
sammenlignet prisen på hver
bombe med prisen på en sykehjemsplass.
Tidligere denne uken opplyste forsvarsminister Grete Faremo at Norge fram til da hadde
fløyet 275 bombetokt over Libya
og sluppet 247 bomber.
En foreløpig regning vil komme i revidert budsjett 13. mai eller i en egen tilleggsproposisjon.
De mest brukte bombene koster

200.000 og 400.000 kroner
per stykk. Driftsutgiftene per fly
er 65.000 kroner timen.
Da Norge bestemte seg for å
bidra med seks F—16—fly i krigen mot Gadaffis regime i Libya,
antydet Forsvarsdepartementet
en kostnad på 70 millioner kroner. I dette beløpet er verken
bomber eller flytimer regnet
inn.
Ifølge Dagens Næringsliv
skal statsministeren ha gjort
sammenligningen med sykehjemsplasser i en spøkefull tone
på Aps lukkede gruppemøte i
Stortinget i forrige uke. En sykehjemsplass koster mellom
500.000 og 900.000 kroner.
Stoltenberg ønsker ikke å kommentere hva som ble sagt på
gruppemøtet.
— Vi uttaler oss ikke om hva
som blir sagt på interne møter,
sier statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen på vegne av statsministeren. (ANB-NTB)

Velkommen til
brystprotesedager

Gull H. Pedersen 90 20 95 21
gp@an.no

BODØ: Fagorganisasjonen Delta
ønsker en dag med inspirasjon
når de har satt Karin Fevaag Larsen plakaten mandag 9. mai. Foredraget er kalt «Humor i arbeidslivet gir god helse og et godt arbeidsmiljø!»

«Energibombe». Turid Rødfjell
er stolt over å presentere en av
Norges beste foredragsholdere.
– Karin er en raus og inspirerende person, kjent for å skape begeistring. Hun gir mye humor og
ord til ettertanke. Hun får ofte betegnelsen ”energibombe”. Flere
ganger har hun blitt kåret til beste
foredragsholder. Årets inspirator
er også en tittel hun har.
Rødfjell forteller at de har stor
pågang.

Supertilbud!

Tirsdag 10. mai kl. 19.00 –22.00

ALL INCLUSIVE

Temakveld med produktspesialist fra Amoena Norge.
Manequinoppvisning på Helsekompaniet.

påTyrkias sydkyst
til en uslåelig pris.

Onsdag 11. mai kl. 09.00 –17.00
Individuell tilpasning av brystproteser, badetøy
og undertøy. Ring gjerne for timebestilling

20% rabatt
på alle tekstiler

Amoena Energy

vårens protesenyhet!

Sol-sen
sja n
1 uke fly og hotell
med All Inclusive ***
de fleste avganger i mai

2590,-

– Humor i arbeidslivet er et
tema som viser seg å være veldig
aktuelt i dag både for å få en god
helse og et godt arbeidsmiljø. Vi
vet at et dårlig arbeidsmiljø koster
samfunnet mye,
blant annet i form
av sykefravær. Da
er det viktig at arbeidstakerorganisasjoner også setter slike tema på
sin dags orden.

for alle og man tar vare på alle
uavhengig av bakgrunn, livsfase
eller situasjon.
Dette er bakgrunnen til at fagdagen også er åpnet
for andre enn medlemmer hos Delta.
– Vi har stor pågang og så langt er
det nærmere 80 påmeldte. Det er plass
til maks 100.
Foredraget holdes
på Rica hotell.

«Humor i
arbeidslivet
gir god helse
og godt
arbeidsmiljø»

Fagdag hos Delta

Åpen for alle. – I
et arbeidsliv i balanse er det rom

563255,TE,Centrum Bil & Karosseri,2x71,K,Mekonomen Verksted

Bruk vårt
Mekonomenverksted! 3 ÅRS

GARANTI PÅ
DELENE

Uspesifisert hotell med min. 3*.
Begrenset antall plasser.

Direkte fra Bodø
på søndager
Jakhelln Brygge, Sjøgata 17 Bodø
Tlf: 755 35 000 I www.helsekompaniet.no

Skal inspirere. Mandag kommer Karin Fevaag Larsen i Ny giv til Bodø.
For å inspirere og skape mer humor i arbeidslivet. Det er i alle fall målet til arrangøren Delta.

Avisa Nordland

Norge har bombet
Libya for 130 millioner

Karin Fevaag Larsen
omtales gjerne som
en av landets beste
foredragsholdere. Når
hun kommer til Bodø
handler det om
humor.

tyrkiareiser.no
815 00 505

Tlf. 75 58 67 00 Adr: Verkstedveien 6, Bodø
www.centrumbil.no

OVER 20 ÅRS ERFARING PÅ VERKSTED

