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Helgelandssykehuset

grane kommune

Avventer rapport

Endrer frivillighetssentralen

Planprogrammet for ny sykehusstruktur på
Helgeland blir likke behandlet på styremøtet 27.
april. Programmet skulle etter planen vært klart
til styrebehandling allerede 29. mars, men ble
utsatt og er altså nå utsatt ytterligere.
– Det betyr ikke nødvendigvis at hele tidsplanen for prosessen blir forskjøvet, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt. Planpeogrammet skal
inneholde 5–7 modeller for framtidas sykehusstruktur på Helgeland,

Formannskapet i Grane behandlet onsdag
en sak om avvikling av dagens organisasjonsform for frivilligsentralen. Saken
hadde allerede blitt behandlet i formannskapet en gang, kommunestyret og
komiteer både for oppvekst og kultur og
helse og omsorg. I formannskapet tok
ordfører opp rådmannens opprinnelige
innstilling, som ble vedtatt med tre mot to
stemmer. Formannskapet innstiller

dermed på at Grane kommunestyre
endrer organiseringen av Grane Frivilligsentral til at nåværende vedtekter
oppheves, det opprettes arbeidsutvalg
med 5 medlemmer, som skal blant annet
evaluere samdrift mellom offentlig og
frivillig og komme med løsningsforslag og
forbedringsforslag. Grane Frivilligsentral
plasseres som en enhet på avdeling for
oppvekst og kultur.

ÆSJ: Det er ingen sure miner når Emine Delal tømmer et rømmebeger med ubestemmelig innhold. 

Bilder: Rune Pedersen

Tettere samarbeid mellom næringsliv og skole

Elever med dypdykk i s
Elever fra MVS byttet
torsdag ut pc og bøker
med et dypdykk i
folks søppel.
Rune Pedersen
rune@helg.no
416 20 634

– Skoledagene består normalt
av mye teori, og det er greit å
komme seg ut og gjøre noe annet, sier Ingrid Fjelldal Kristiansen som mener det er interessant å se hvor mye av søpla
som havner i feil pose.

Også Sindre Krogh mener det
er bra med litt avveksling selv
om det altså dreier seg om å gå
gjennom folks søppel.

«Lektor 2»
– MVS er med på et prosjekt
som heter «Lektor 2». Hensikten med prosjektet er å knytte
skole og arbeidslivet nærmere
sammen, sier Mona Berling.
Hun er lærer ved Mosjøen videregående skole, avdeling sentrum, og har med seg 20 17 og
18 -åringer som hun underviser
i matematikk, til den ikke akku-

rat velluktende seansen på
Åremma.
– Hovedtanken bak det vi gjør
her er å sjekke ut om næringslivet kan gjøre seg nytte av noe
av det vi holder på med i matematikkfaget, sier Berling.

Hyttesøppel
– Det vi ønsker å finne ut med
dette prosjektet er om vi er flinkere eller mindre flink til å kildesortere når vi oppholder oss
på hytta, sier Toril Forsmo,
markedssjef i SHMIL. Hun legger til at prosjektideen ble født

da hun og Berling var sammen
på fotballtur med sine respektive avkom.
– Vi ønsker rett og slett å finne
nærmere ut hva restavfallsposene som kommer fra hytterestavfallet inneholder, sier Forsmo.
Det er dette elevene skal finne
av. Derfor går de møysommelig
løs på pose etter pose og sorterer innholdet i 6–7 forskjellige
fraksjoner som deretter veies.

Rutiner
Hvilke rutiner har SHMIL for å

sjekke at vi sorterer godt nok?
–Her kan vi helt klart bli bedre, og vi planlegger å gå litt mer
systematisk til verks etter
hvert. Renovatørene foretar naturligvis en visuell sjekk nå
søppelet blir samlet inn. Enkelte poser blir også åpnet for å se
om rett avfall har havnet i rett
pose, sier Forsmo.
– Noen er opptatt av at dette
skal bli rett, mens andre ikke er
fullt så opptatt av det.
Forsmo legger til at konsekvensene av feilsortering er at
ressurser som kunne vært ut-
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– Gjerder mest effektivt
Nina har laget rapport om
tamreinpåkjørsler på
Nordlandsbanen.
Trude Landstad
tips@helg.no
75 11 36 00

Påkjørsler: Antallet påkjørsler av rein har økt de siste årene.



Foto: Bjørn Erik Olsen

Jernbaneverket har ønsket
mer kunnskap om problematikken rundt tamreinpåkjørsler og hvilke tiltak som kan redusere omfanget. Nå har Nina

(Norsk institutt for naturforskning) laget en rapport om
dette. Antall tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen har økt
de siste 23 årene. På 1990-tallet ble det i gjennomsnitt påkjørt 198 rein pr. år, mens antallet var 380 påkjørsler i snitt
pr. år i perioden 2010–2015.
Flest påkjørsler er det i november til januar, og til dels i
februar og mars, mens det er
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få påkjørsler om sommeren.
Ifølge rapporten er etablering
av gjerder den mest effektive
løsningen på problemene med
tamreinpåkjørsler og redusert
bruk av beiteområder langs
Nordlandsbanen. Andre metoder er enten lite effektive, påfører tamreinnæringer alle
kostnader eller medfører vesentlig redusert fart og dårligere togregularitet.

Uvanlig syn: Dette flyfølget ble observert over Mosjøen tirsdag formiddag. 



Foto: Morten Klaussen

PRAKTISK: Lærer Mona Berling har tatt med seg elevene ut av
klasserommet og inn i søppellukta.

Luftfartsmyndighetene var ordknappe

Avbrekk: Artig med et avbrekk mener Ingrid Fjelldal Kristiansen,
Caroline Wang Pedersen, Sofie Botten Mikalsen og Marita Martinsen.

Har Putin vært på
besøk? Var det en
UFO? Spekulasjonene har vært mange
etter hendelsen på
tirsdag formiddag.

Mystisk fly
over Mosjøen
Vegard Olsen

søpla vår
nyttet, ikke blir det.

Sprøyter og medisin
I den store hallen hvor poser i
alle farger havner på samlebåndet for sortering, arbeider elevene ufortrødent videre.
– Vi har funnet mye rart, blant
annet et par søte tøfler i en
pose. En annen pose var full av
fullt brukbar tørrmat, og i tillegg har vi funnet både sprøyter og medisiner, sier Ingrid
Fjelldal Kristiansen. Hun legger
til at hun ønsker seg flere slike
dager.

Etter at møkkajobben er unnagjort skal elevene tilbake til
skolebenken. Da skal funnene
oppsummeres i grafer og kolonner.
– Gruppene skal presentere
sine funn, og SHMIL vil dessuten motta en rapport om hvordan vi sorterer søppelet vårt,
sier Berling.
– Nå har vi skaffet oss tallene
som vi skal jobbe videre med,
påpeker læreren som legger til
at elevene naturligvis får karakter på prosjekt søppel.

vegard@helg.no
976 00 238

Tirsdag formiddag ble det observert noe uvanlig på himmelen over Mosjøen. Et større fly
på vei nordover ble møtt av to
jagerfly som snudde og eskorterte flyet videre på sin ferd.
Flere av helgelendingens lesere har tatt bilder av flyfølget,
og spekulasjonene om hva
slags fly som ble eskortert har
vært mange på sosiale medier
de siste dagene. Ettersom ferden ikke var registrert på de
applikasjonene flyentusiastene bruker til å følge flytrafikken, har alt fra besøk fra Putin
til militærøvelser vært nevnt.
Det meste tyder derimot på
at det ikke var noen av delene.

Fram og tilbake
Etter å ha henvendt oss til
Luftfartstilsynet, fikk vi etter

litt fram og tilbake beskjed om
at dette lå på Luftforsvarets
bord siden det tilsynelatende
dreide seg om to jagerfly som
var involvert i eskorten. Luftforsvaret kunne bekrefte at de
hadde hatt to jagerfly i det aktuelle luftrommet på tirsdag
formiddag, men henviste oss
videre til Forsvarsdepartementet for ytterligere informasjon om hva oppdraget
gikk ut på.
Forsvarsdepartementet
mente på sin side at dette var
Luftforsvarets ansvarsområde
likevel, og til slutt endte jakten
på det mystiske flyet opp hos
Jens Høilund, kommandørkaptein hos Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i
Bodø.
I likhet med Luftforsvaret
bekreftet han at to F16-jagere
fra Bodø hadde eskortert et
annet fly på det aktuelle tidspunktet.
– Hendelsen på tirsdag formiddag var en normal operasjon vi utfører jevnlig, både i
form av skarpe og treningsoppdrag, sier Høilund som
ikke ville si noe mer om hvem
som var ombord i flyet som ble
eskortert.

Amerikansk besøk

Fredag kom det til slutt en bekreftelse fra Luftforsvaret om
at det var et amerikansk fly
som fraktet republikaneren
Paul Ryan nysgjerrige vefsninger hadde observert. En delegasjon fra den amerikanske
kongressen
hadde
ifølge
adressa.no dagen før vært på
Værnes lufthavn, et besøk
som skjedde med en svært lav
profil siden Ryan var blant de
reisende. Han er nummer to i
rekken til å overta presidentembetet i USA dersom noe
skjer med sittende president
Donald Trump, og er i Europa
for å styrke forbindelsene med
Nato. og diskutere trusler mot
Europa.
- Det er ikke noe mystisk
rundt det som ble observert i
luftrommet over Mosjøen. Jagerflyene demonstrerte såkalt
Air Policing, noe som er en viktig del av NATO-oppdraget
vårt. Det var viktig å vise hvordan vi gjør det, og det foregikk
hele tiden kommunikasjon
med dem som satt inne i selve
flyet, sier kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stian
Roen.

