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Feil forsinker nytt gulv i Hamarøyhall

Skutvik må vente på lån

HAMARØY: Hamarøy kommune har måttet trekke tilbake anbudet
Elverum Takservice AS har fått på legging av nytt gulv i Hamarøyhallen. Årsaken er at det fra kommunens side er blitt gjort en feil i
evalueringsarbeidet. Feilen besto i i at innkomne tilbud ikke ble
evaluert i henhold til konkurransegrunnlagets opplysning om
samtlige kriterier for tildeling. De to innkomne anbudene må vurderes på nytt og ny tildeling vil bli kunngjort så snart som mulig.
Elverum Takservice AS har bekreftet at det vedstår seg sitt
anbud fram til 15. august.

HAMARØY: Skutvik Interesseselskap har fått

beskjed fra kommunen om at lånet på 120.000
kroner det er innvilget fra plan- og ressursutvalget, foreløpig ikke kan utbetales. Årsaken er at
utvalget ikke har anledning til å foreta endelig
beslutning i saker om låneopptak i denne størrelsesorden. Vedtaket kan kun ansees som utvalgets
anbefaling overfor kommunestyret. Det har sitt
neste møte i september.

Pensjonistenes
nye talskvinne
Menneskeverd er den
viktigste politiske
saken for Astri Edele
Gaarder Valberg.
Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

STEIGEN: Hvorfor vil du inn på

tinget?
– Jeg ønsker å være med å rette
opp skjevheter for pensjonister
og andre svake grupper.

Hva slags politisk erfaring har
du?
– Jeg har erfaring fra to år i kommunestyret i Steigen, samt planutvalg og rådet for likestilling av
funksjonshemmede. Fra 1992 til
2000 var jeg i daværende Driftsutvalg for Tverrpolitisk Liste for
Steigen

Hva er den viktigste saken for
Nordland de neste årene?
– Bedre infrastruktur; særlig utbedring av E6

Hvordan skal du bidra for å realisere denne saken?
– Det handler om politisk og nasjonal vilje til å investere i distriktene. Etter 25 år i en utkantkommune som Steigen skal jeg kunne
gjøre meg forstått på Stortinget.

Hva er din viktigste sak?

Toppkandidat. Politiker og blomsterelsker Astri Edele Gaarder Valberg fra Steigen er toppkandidat for Pensjonistpartiet i Nordland ved høstens stortingsvalg.

– Menneskeverd. I praksis å arbeide for at pensjonister, uføre og
andre svake grupper kan ha en anstendig økonomi.

Hva gleder du deg mest til om
du blir valgt inn på Stortinget?

Sandaler eller joggesko?
Sandaler

Navn: Astri Edle Gaarder Valberg
Alder: 56
Sted: Leinesfjord i Steigen
Parti: Pensjonistpartiet
Sivilstatus: Gift
Yrke: Fysioterapeut
Hvor mange stortingsrepresentanter fra Nordland fikk
partiet på Stortinget ved
forrige valg? Ingen.

– Å erfare politiske prosesser på
nasjonalt nivå.

Sushi eller kjøttkaker? Gi

Partiet stilte ikke liste

meg heller en salat
CD eller Spotify? Cd
Film eller bok? Bok

De fem første på partilista.

ti kjappe

Hvorfor dette partiet?
– Pensjonistpartiet setter menneskeverd, helse
og omsorg i sentrum. Dessuten
ble det vedtatt på
landsmøtet å arbeide for større
forståelse for alternativ behandling.

Hva gjør du når du har fri?

Har du noen gang vært på
Stortinget?

– Utlandet.

– Ja, på besøk. Jeg bodde i Oslo i
åtte år.

Hvilken bil kjører du?
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– En Subaru.

– Leser, ser
film, gjør
hagearbeid.

Ferierer
du helst i
Norge eller utlandet?

Dagens listetopp

Hvem er ditt politiske forbilde?
– Nelson Mandela.

Øl eller vin? Vin
Fjell eller sjø? Sjø
PC eller Mac? Pc

Hva gruer du deg til?
– Å sitte veldig mye stille
stol.

på

Fotballkamp eller teater?
Teater

Sykkel eller bil? Bil
Radio eller tv? Radio

1. Astri Edle Gaarder Valberg,
Steigen
2. Robert Dearsley, Steigen
3. Arent-Elling Hansen, Sortland
4. Hildur Lund, Steigen
5. Magne Reinhardtsen

