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ISBJØRNHALLEN: 250 MILLIONER

NYHET SIDE 8 og 9 NYHET SIDE 6

EURODENT tilbyr trygg tannbehandling med lavere priser i Budapest. 
For priser og informasjon se www.eurodent.no/budapest. Bestill time for 
første undersøkelse i Alta for å få prisoversikt. Du finner oss i AMFI Alta.

Våre tannleger i Budapest er godkjent for refusjon av Helfo.

E-post: alta@eurodent.no
Implantat, porselenskroner, fyllinger, proteser, bleking og rens, tannregulering

TANNTURIST
Spar penger og få en fin ferietur samtidig.

ALTA - BERGEN - OSLO - BUDAPESTWilly Olsen (Ap) var ikke veldig imponert over sin 
egen komite. Svømmehallene i Hammerfes får en 
prislapp på minst 250 millioner.

STJERNE I NY TV-SERIE VIL BRUKESTJERNE I NY TV-SERIE VIL BRUKE

HESTESKOBLOKKAHESTESKOBLOKKA 

Klarer Guro Vrålstad og skuespiller Morten Traavik å få med seg alle de124 leiligheter i Hes-
teskoblokka til å slå av og på lysene til ulik tid slik at det vises fi gurer og bokstaver på fasa-
den? Planen er å få blokka med på et spektakulært musikk-, lys- og fyrverkerishow. Ideen 
kommer fra Traavik, som spiller i TV-serien “Okkupert” på TV 2.  Les mer på side 4 og 5

“Forsvarsjefen” ber beboerne på Bybo slå av og på lyset:

PREKEN MED INNLEVELSE
Leser fra Bibelen med lyd- og musikkeff ekter.

Spiller forsvarssjef 

i TV-serien “Okkupert”.

Faksimile: TV 2
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I Norge antar man at fi skepinner er 
blitt produsert og solgt av Findus 
siden cirka 1955.[2] Fiskepinner 
selges i dag under fl ere kjente mer-
ker og butikkens egne merker. I de 
fl este butikker selges Findus fi ske-
pinner,og dette er et eksempel på 
kjente merker.   Fiskepinner eller 
fi skefi ngre er en matrett hovedsa-

kelig bestående av hvit-fi sk. Andre 
vanlige ingredienser er hvetemel, 
maismel, vann, olje, gjær, bakepul-
ver, salt og krydder. Fiskepinner er 
ofte tilgjengelig som frossenvare i 
matbutikker. 
Findus’ fi skepinnehistorie startet 
med et produkt kalt «Frityrtorsk» 
som ble produsert på deres fabrikk 

i Hammerfest. Frityrtorsken var 
smale fi skestykker med sprø pa-
nering, og har i dag skiftet navn til 
Torskepinner.
Mye tyder på at de sprø fi sken 
er populære også her til lands: 
Det siste året har Findus solgt 
1.873.439 pakker fi skepinner. Det 
vil si 40.873.683 fi skepinner.

Fiskepinner stammer fra England 
der de ble produsert for første 
gang den 26. september 1955 på 
en fabrikk i Norfolk. Grunnen til at 
man kom på dette produktet skal 
delvis ha vært for å fi nne et marked 
for all torsken fi skerne til stadighet 
fi sket. Briter spiser i dag mer enn 
1.5 millioner fi skepinner daglig.

FISKEPINNEN 60 ÅR I SEPTEMBER

Produsent Guro Vrålstad og 
skuespiller Morten Traavik 
vil ha beboerne i Hesteskob-
lokka med på å  slå av  og på 
lysene i alle de 124 leilighe-
tene for å lage fi gurer og 
bokstaver på fasaden med 
lys fra vinduene. 

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no

– Dette blir en del av avslutningen 
av Dansefestival Barents 7. no-
vember, forklarer Guro Vrålstad, 
som i lang tid har vært i Hammer-
fest og jobbet med styret, beboere 
og til og med vært på Generalfor-
samlingen til blokka.
   – Vi har også sendt ut informas-
jonsskriv til alle leilighetene, sier 
hun, men ble litt skuffet da hun 
mandag fant fl ere av informas-
jonsskrivene i søpla ved siden av 
postboksanlegget i blokka.

Fikk tilbake en påmelding
Mandag hadde hun fått en påmeld-
ing fra en leilighet, men hun håper 
svarprosenten blir mye større 
utover uka fram til innsendings-
fristen går ut. Det vil si at alle leil-
ighetene stiller opp for prosjektet.
   – Jeg ser at jeg må nok sette meg 
i gangene og informere. Kansk-
je til og med gå rundt og banke 
på dørene til folk, sier produsent 
Guro Vrålstad, som er fast bestemt 
på å få dette til. 

Avsluttes med fyrverkeri
Det spesielle lysprosjektet på 
Bybo avsluttes med fyrverkeri, 
men det alle er mest spent på er om 
dette er mulig å få til siden man er 
avhengig av så mange beboere. 
   – Vi håper det, og vi skal job-
be hardt for å få beboerne med på 

dette, sier produsent Vrålstad, som 
til daglig jobber og bor i Oslo.  
  Blant beboere er det delte 
meninger til den spesielle ideen.
   En beboer, som avisa Hammer-
festingen pratet med mandag had-
de sett informasjonsskrivet, men 
var likevel ikke så sikker på om 
han hadde anledning til å delta. 

En del av forestillingen
Dansefestival Barents starter tirs-
dag 3. november, og gjennom uka 
blir det mange forestillinger.
   – Alt er ikke klart, men lyss-
howet med lysene fra leilighetene 
på Bybo blir en del av avslutnings-
forestillingen, forklarer hun.
   Planen er at lysshowet skal 
kunne sees fra boligområdene 
rundt Bybo, og av folk som går tur 
eller kommer kjørende til Storvan-
net for å se.
   – De som går tur kan for eksem-
pel koble seg til ei webside med 
mobiltelefonen og høre musikken 
som skal spilles fra blokka. 

Spiller live fra blokka
For inne på Hesteskoblokka skal 
to musikere spille live musikk.

 – Dette er musikerne Jørgen 
Træen og Kjetil T. Møster, fork-
larer Vrålstad, som altså lover en 
en spektakulær forestilling lørdag 
7. november dersom beboerne i 
blokka blir med på dette.
   Resten av verden, og de som ikke 
har anledning til å dra til Storvan-
net for å se selv, kan sitte hjemme 
å følge lysshowet.

Kobler til webkamera
– Vi setter også opp et webkamera 
som skal fi lme, og streamer det 
live via vår webside, forklarer hun.
  Det man er aller mest spent på i 
prosjektet er faktisk om det lar seg 
gjøre å få alle i en blokk med 124 
leiligheter med på dette.
   Beboer Britt Mikalsen er klar på 
at dette må folk bli med på.
   – Her får vi positiv søkelys på 
Hesteskoblokka. Kjempemarkeds-
føring, som alle vi som bor her 
kommer til å tjene på, sier beboer 
Britt Mikalsen, som tror dette både 
blir stilig og unikt.
   – Det er kanskje noen vi må 
hjelpe, men vi på blokka må også 
bidra med vårt til å prate med 
naboene,  sier Britt Mikalsen.

Lysshow fra lysene i leilighetene på Hesteskoblokka, livemusikk og fyrverkeri ønsker p

TV-stjerne og hans produsent prøver å få 
med på et kunstprosjekt under DanseFes

Ideen kommer fra skuespiller og kunstner Morten Traavik, som 
denne høsten også spiller i TV-serien “Okkupert” på TV 2.

BER ALLE BEBOERNE OM
AV OG PÅ LYSENE

– Her får vi positiv søkelys på Hesteskoblokka. Kjempemarkedsføring, som 
alle vi som bor her kommer til å tjene på, sier beboer Britt Mikalsen. Vel og 
merke hvis beboerne vil være med.
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produsent Guro Vrålstad og regissør Morten Traavik å få til 7. november. - Men det betinger at vi klarer å få med beboerne i blokka til å skru av og på lysene, sier hun. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

med alle de 124 leilighetene
tival Barents:

Denne høsten kan vi følge skuespiller og 
kunstner Morten Traavik (44) på TV-skjer-
men i rollen som Norges forsvarssjef i TV 
2-serien “Okkupert”, men akkurat nå er 
han også opptatt av å få til lys-, musikk- og 
fyrverkerishowet sitt i Hammerfest. 

Da 44-åringen deltok på Dansefestival Barents i Ham-
merfest i fjor fi kk han høre fra en kollega om Hes-
teskoblokka, og etterpå kjørte han dit for å se på den.
   – Jeg hadde faktisk aldri hørt om blokka, og langt 
fra forventet å fi nne et slikt bygg i en liten by som 
Hammerfest, forteller skuespiller Morten Traavik til 
avisa Hammerfestingen.

- Fascinerende og veldig vakker
Han syntes dette er et imponerende og fascinerende 
bygg, og at hele bygget på sin måte er veldig vakker. 
Han ble rett og slett betatt av Hesteskoblokka.

   –  Jeg har tenkt mye på blokka, og fi kk lyst til å gjøre 
noe og ta det med i et kunstprosjekt. Hva, har jeg også 
gått og fundert på, fortsetter Morten Traavik.
   Etter en stund kom ideen, og han så for seg Norges 
største “led-stripe”. Lys fra stuene og soverrommene 
til de 124 leilighetene, som vender mot Storvannet, 
Sætergamdalen og Baksalen.  

Fikk ideen i hodet.
For skuespilleren er dette også et sosialt eksperiment, 
og han er spent som alle andre om dette lar seg gjøre.
   – Vi får se hvor sterk eller svak viljen og evnen er for 
å gjøre noe sammen, men vi håper beboerne i blokka 
stiller opp, sier han, og sier at man i alle fall kommer 
til å trenge en hard kjerne som vil være med.
   –  Det skal bli moro å se om vi klarer å skrive ord og 
lage fi gurer på fasaden ved hjelp av lys fra vinduene 
i blokka, men vi trenger lysmestere. Gjerne også folk 
som avtaler med og kan stille opp for naboen dersom 
noen ikke kan være hjemme, foreslår han. 
   I tillegg får man anledning til å stifte nærmere bek-
jentskap med forsvarssjefen i TV 2-serien.  

TV-stjerne: - Jeg ble betatt av Hesteskoblokka

M Å SKRU

Morten Traavik (t.h.) spiller forsvarssjefen i TV-serien “Okkupert”. Her 
sammen med Henrik Mestad som er statsminister. Foto: TV 2

I et innlegg på Facebook-siden til 
Politiets Fellesforbund - undrer en 
polititjenestemann seg over hvor-
for Finnmark (sammenslåingen 
av Vestfi nnmark og Østfi nnmark 
politidistrikt) er unntatt den de-
mokratiske prosessen som Politi-
direktoratet (POD) omtaler i  sine 
nyhetsbrev  om nye politidistrikter 
i Norge og et nytt høringsnotat.

   Polititjenestemannen understre-
ker i innlegget at han ikke er ute et-
ter en omkamp, men skriver at han 
likevel har tatt seg tid til å kikke på 
POD sitt høringsnotat og studert 
kriteriene som legges til grunn for 
valg av administrasjonssted, og 
den demokratiske prosessen med 
høringer som avgjørelsen skal byg-
ge på. 

- Prosessen beskrives slik: Kart-
legging og analyse til medio sep-
tember (gjelder ikke Finnmark). 5 
oktober starter høring med frist på 
6 uker (gjelder ikke Finnmark). Po-
litidistriktene og de ansattes orga-
nisasjoner skal høres (gjelder ikke 
Finnmark). Arbeidet med å bear-
beide innspill fra høringen starter 
i nov. (gjelder ikke Finnmark). Hø-

ringsinstansene er departemente-
ne, DSB, fylkeskommunene, fylkes-
mennene, kommunene, ledere og 
styrene for 110 sentralene, særor-
ganene (gjelder ikke Finnmark).
   - Hvorfor er Finnmark unntatt 
fra den demokratiske prosessen 
som POD omtaler?   -Svaret ligger 
i Stortingsproposisjon 61 LS (2014-
2015) som omhandler Nærpoliti-

reformen. AP, H, FRP, KF og V har 
blitt enige om å unnta Finnmark 
fra prosessen. Politimannen har 
forsøkt å få svar, mens han ikke har 
fått svar fra noen skal andre ha slått 
seg til ro med at ”slik blir det”.
  Han peker også på lokaliserings-
debatten, som døde ut, og ”vi ble 
fratatt retten til å bli hørt”.

- Ap, H, Frp, KrF og Venstre har blitt enige om å unnta Finnmark den demokratiske prosessen


