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Inge Rolland - FLØYTE
Ketil Pedersen - OBO

Alberto Álvarez García - KLARINETT
Bjørg Bøe - HORN

Ingrid Åhlander Bennett - FAGOTT
Dimitris Kostopoulos - KLAVER
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OPPLEV MODERNE KLASSISK MUSIKK AV TO FRANSKE KOMPONISTER:
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SCENE 8

GRATIS befaring/tilbud: 815 00 570 - kjellsmarkiser.no

på best-
selgere!-30% til 24.03.

NÅ

Lofoten Sparebank, Harstad Sparebank og Ofoten Sparebank
er tre selvstendige sparebanker med forvaltningskapital på hen-
holdsvis kr 1,2 milliarder, kr 3,5 milliarder og kr 2,2 milliarder.
Bankene er selvstendige banker i Eika-Alliansen.

Vi søker nå en felles

Risk- og
compliance-
ansvarlig
Sentrale arbeidsoppgaver:
• Overvåke, kontrollere, og rapportere vesentlige risikoer
bankene står overfor.

Kompetanse:
• Ønskelig med minimum tre års relevant høyere utdanning
• Erfaring fra bank og finans er en fordel, men ingen betingelse

Vi kan tilby:
• Fleksitidsordning
• Kontorsted etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen se bankenes hjemme-
sider: lofotensparebank.no, harstad-sparebank.no eller
ofotensparebank.no

Søknadsfrist 17. mars 2017

Fremover MANDAG  6. MARS 2017

Vil flytte inn: Norsk Folkehjelp Ofoten ønsker å overta flyplasstårnet når virksomheten til Avinor legges ned 31. mars i år. Her ved Trond Thoresen (til venstre) og Einar Hansen.  Begge foto: AndreAs HAAkonsen

�� Har bedt om å få overta flytårnet når flyplassen legges ned:

– Midt i blinken for oss

Hun bekrefter overfor Frem-
over at hun kjenner til saken 
der Folkehjelpa ønsker å overta 
flytårnet.

– Vi har fått en henvendelse 
som vi vurderer som alle andre 
henvendelser. Jeg ønsker ikke å 
si så mye om det. Vi er i dialog 
med Avinor, som eier byggene, 
om hva som skal skje med fly-
plassen fremover, fortsetter 
hun.

I brevet til kommunen skri-
ver Folkehjelpa at Anette Elstad 
i Avinor er positive til å overlate 

bygget til dem.
«Anette Elstad i Avinor kunne 

fortelle oss at de gjerne gir oss 
huset vederlagsfritt. Utfordrin-
gen ligger hos Statsbygg. De har 
bestemt at bygget skal rives, og 
står fast på dette», heter det i 
brevet.

Til Fremover er hun litt mer 
lunken.

– Jeg er kjent med saken, men 
det er ikke vi som eier noen 
ting. Det er det Statsbygg som 
gjør og vi må forholde oss til 
dem. Jeg har ikke anledning til 

å kunne gi bort et bygg, sier 
Anette Eldstad i Avinor til 
Fremover.

Administrerende direktør i 
Narvikgården, Lars Skjønnås, 
sier til Fremover at de også er 
kjent med saken.

– Vi har formidlet Folkehjel-
pas syn på saken videre til 
Statsbygg. Nå er det opp til dem 
å ta dialogen videre, kommen-
terer han til Fremover.

- Havisen når nesten ned til 
Bjørnøya, kunne meteorologene 
melde fredag.

Det er ifølge Trond Robertsen, 
meteorologikonsulent ved 
Vervarslingen for Nord-Norge, en 
skikkelig gladnyhet.

- Normalt flyter isen ned i 
strømmen rundt Hopen. Litt lengre 
sør går grenseskillet mellom 

golftstrømmen og Øst-Spitsbergen-
strømmen, og de to møtes ved 
Bjørnøya.  Nå har isen ligget der en 
uke uten å flytte seg, sier Robert-
sen. For få år siden var det ikke 
uvanlig å se god vinteris sør om 
Bjørnøya, forteller Lars Henrik 
Smedsrud. Han er professor i 
Polaroseanografi ved UiB, og har 
mange års feltarbeid på Svalbard 

bak seg.
- Det heter jo Bjørnøya fordi det 

pleide å være isbjørn der. Der gikk 
iskanten, og dit kom isbjørnen for 
å jakte. Før den globale oppvar-
mingen slo inn, gikk isen alltid til 
Bjørnøya, sier han. At isen nå ligger 
der den ligger, er bra for miljøet. 
De siste årene har det vært 
rekordlite is i arktis.

En gladnyhet, ifølge meteorologen


