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Kunngjøring

Siste dag lørdag 22.12.

S

DUTTA’S
Fantastiske
Deilige
Uforglemmelige
Nystekte

SMULTRINGA
finner du ved Amfisenteret Pyramiden.
Kan fryses!

Dutta’s
Smultringa

TIPS OSS!
2097
Send SMS/
MMS til

Skriv: Nordlys <din melding>

Eller ring oss hele døgnet:

776 10 500

Månedens tips får 2000 kroner!

Formålet med senteret er å få til et samarbeid om søk og
redning på tvers av grensene mellom Norge, Russland og
Finland.

En million til
beredskapssenter
for Nordomådene
Etter å ha fått én
million kroner fra
regjeringen, er
det nå stort håp
om at det planlagte ressurs- og
kompetansesenteret for sikkerhet og beredskap
(RKSN) er en realitet i 2015.
Tekst: Sonja E. Andersen
sea@fd.no

Det mener prosjektleder Erling Bakkemo, som synes
det er fantastisk at sittende
regjering ser verdien av satsingen og følger opp sin
egen uttalte strategi for nordområdene.
– Det betyr veldig mye for
oss, for Finnmark og for hele
regionen at regjeringen støtter opp med å bevilge penger, sier Bakkemo til Finnmark Dagblad etter at utenriksdepartementet før helga
bevilget én million kroner til
prosjektet. Pengene går til
Porsanger ommune, som de
neste to årene skal utrede
grunnlaget og videre finansiering av dette senteret.

RKSN
Prosjektet Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet
og beredskap i Nordområdene (RKSN) har historie tilbake til Øvelse Barents Rescue i 2005. I 2009 besluttet
Porsanger kommune å få utarbeidet en rapport om beredskapen i Nordområdene.
Kommunens prosjektpartnere er Arkhangelsk regionale redningstjeneste og Lapland sykehusdistrikt.

Fakta
■Porsanger kommune

skal utrede opprettelsen av et ressurs— og
kompetansesenter og
se på hvordan videre finansiering kan sikres.
■Formålet med senteret er å få til et samarbeid om søk og redning
på tvers av grensene
mellom Norge, Russland og Finland.
■I kompetansesenteret inngår et logistikksenter, et Barents redningsteam med brannmenn fra hele fylket og
en Arktis rednings— og
øvingspark. En gren av
senteret skal opprettes
i Arkhangelsk.

En realitet i 2015
Ifølge Bakkemo har kommunen hittil brukt mellom halvannen og to millioner på prosjektet, og at man har jobbet i
nesten to år for å få finanisering. Med millionen fra staten, halv million fra Porsanger i Utviking og 200.000 i
RUP-midler, er man nå nesten halveis i prosjektet.
– Hittil har det vært mest
dugnandsarbeid, men nå har
vi mulighet til å utarbeide
prosjektet. Det er voldsomt
med arbeid igjen, men jeg
har stor tro på at senteret er
oppe og går i 2015 som planlagt, sier Bakkemo til FD.
Senteret skal bli en arena for
bedring av redningstjenesten
i landene i nordområdene.
I oppstartsfasen tenker
man at RKSN vil gi rundt 20
arbeidsplasser, som nok vil
økes etterhvert, og man vil ta
i bruk forsvarets ledige bygg
i Lakselv.

Selv en liten annonse har stor

EFFEKT!

NY BIL?
Gjør et kupp!

NORDLYS

Veletablert byggevarefirma tilhørende
en landsdekkende kjede selges.
Moderne forretningsbygg med butikk på ca 200kvm
og tilhørende lager på samme størrelse.

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid
Med hjemmel i plan-og
bygningslovens §12-8
varsles det at Norprosjekt a/s på oppdrag for
Gunnar Hildonen har
igangsatt arbeid med
reguleringsplan for Indre
Bjørnskard fritids- og
turistanlegg gbnr. 39/71
på Ringvassøy i Karlsøy
kommune. Hensikten
med planen er å regulere
området til et helårs reiselivsanlegg. De som har
synspunkter og/eller faktiske opplysninger
som kan komme til nytte
i planarbeidet, kan henvende seg skriftlig til
undertegnede innen den
28.01.2013.
Norprosjekt a/s, Myrvn. 22,
9020 TROMSDALEN,
e-post:
firmapost@norprosj.no

Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005
m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Kommune: Harstad.
Søker: Nordlaks Oppdrett AS.Org.nr: 955750802
Søknaden gjelder: Endring av lokalitet
Omsøkt størrelse/ produksjon: 5670 tonn MTB
Lokalitet: Toppsundet Øst. Kartref: 68º51,823`N 16º24,182`E
Kontaktperson: Bjarne B. Johansen Mob.nr. 959 08 92,
e-post: bjarne.johansen@nordlaks.no
Søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan jf. akvakulturloven
§15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6b.
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Harstad kommune, Rådhuset,
Harstad bibliotek og på www.harstad.kommune.no.
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes søker samt
Harstad kommune (postmottak@harstad.kommune.no eller Postmottak,
9479 Harstad) innen 1 måned fra denne kunngjøringen.
Innsendte merknader merkes saksnummer 2012/5202.
For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema
nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema/veiledning-med-mer

STRØMSTANS
MÅLSELV
Strekningen Fredriksberg til Brandmodal
kobles ut tirsdag 18.desember fra kl 09:00 til
kl 13:00 på grunn av arbeider på
høyspentnettet
Henvendelser vedrørende utkoblingen rettes
til: Troms Kraft Nett AS tlf: 81552999.

Ligger gunstig til på industriområde på tettstedet Hansnes
i Karlsøy kommune, 6 mil fra Tromsø sentrum
Kommunen har ca 2355 innbyggere.
Her har vi skole, barnehager,svømmehall,butikker,
bilverksted, sykehjem, treningstudio, og et eldorado for
de som er glad i friluftsliv, jakt og fiske.
Kommunen ligger i tiltakssonen for Troms og Finnmark,
som innebærer bl.a; redusert skatt,økt barnetrygd,
og avskriving av studiegjeld etter nærmere regler.
For nærmere informasjon og opplysninger kontakt
KPMG, advokat Stig Bjørklund tlf: 40639934
E-post: stig.bjorklund@kmpg.no

Selv en liten annonse har stor

EFFEKT i
nordlys.no

Stilling ledig

Ledig 100% fast stilling som

PEDAGOGISK LEDER
i Asphaugen barnehage

Asphaugen barnehage, privat foreldre eid barnehage,
ligger sentralt på Silsand nord- med havet og skogen
som nærmeste nabo-utvider fagteamet og søker etter
førskolelærer til fast 100% pedagogisk lederstilling.
Du må ha godt humør, være strukturert, engasjert og
like aktivitet både ute og inne, og kunne samarbeide
med både store og små
Vi kan tilby god pensjonsordning, lønn etter PBL`s
tariff, gode medarbeidere, 54 flotte barn og gode
kurs og utviklingsmuligheter og vi har en flott
barnehage med variert og inspirerendeute miljø,
egen fotballbane og stor lavvo.
Søknad sendes epost asphaugen@barnehage.no
Søknadsfrist: 21.12.12
Ved spørsmål ta kontakt på telefon 77 84 87 88
Besøk vår hjemmeside asphaugen.barnehage.no
dersom du vil vite mer.

Industriporter
Windsor Door AS er et landsdekkende, norskeid selskap med fabrikk og
Siden
hovedkontor på Tysnes i Hordaland. Windsor omsetter for 135 mill. pr. år
og har vært i det norske markedet siden 1961. Windsor er et av de mest
tradisjosrike og veletablerte firma i vår bransje. Vi er 80 ansatte og har
12 salgskontorer i Norge. Produktene våre er leddheiseporter, automatikk, lastesystemer, hurtigporter, foldeporter, dukporter, rulleporter, porter og dører for kjøl- og fryserom. Windsor leverer
produkter som er CE-merket og godkjent etter gjeldende krav.
Windsor er markedsleder som leverandør av porter og lastesystemer i Nordland.

1961

Vi søker i området Tromsø og omeng:

MOTTA VARSEL
Vi ønsker å gi våre kunder enda bedre
kundeservice, og som et ledd i dette arbeidet
endrer vi rutinene for varsling av planlagt
strømstans. Varsel gjennom annonsering
opphører og erstattes av varsel ved SMS eller
e-post.
Motta varsel om planlagte strømutkoblinger
- som berører din adresse - direkte
til din mobiltelefon eller per e-post.
Gå inn på tromskraft.no for å
registrere din kontaktinformasjon.
www.tromskraft.no • 04925

Freelancemontør
STILLINGSBESKRIVELSE:
- Montasje av våre porter og lastesystemer, samt utføre service
og reparasjoner på eksisterende porter og lastesystemer.

KVALIFIKASJONER:
- Positiv holdning og "stå på" humør
- Erfaring fra mekanisk/byggteknisk arbeid
- Førerkort kl.BE
- Erfaring med lift og varmtarbeid
- Sveisekyndig
- Fordel med erfaring fra svakstrøm
- Erfaring med data

- Tiltredelse etter avtale
Send søknad med CV til tromso@windsor.no eller
Windsor Door AS, postboks 2067, 9293 Tromsø.
Evt. spørsmål om stillingen kan rettes til distriktssjef,
Erlend Magnussen på telefon 917 86 436.

www.windsor.no

Hovedkontor: Windsor Door AS, Vågsmarka 7, 5680 Tysnes
Tlf: 53 43 00 00, Faks: 53 43 00 01, E-post: windsor@windsor.no

