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Litt mindre.
Hver dag!

Det er lite vann i kraftmagasinene våre, og nivåene er
lavere enn vi liker. Klarer vi å redusere strømforbruket
med bare noen få prosent, tømmes magasinene saktere.
I tillegg får du lavere strømregning.

Noen strømsparetips ﬁnner du under
– ﬂere på enova.no, eller du kan ringe Enova Svarer
på tlf 800 49 003. Har du planer om større tiltak, har
Enova gode støtteordninger.

10%

10 % av strømforbruket går til lys.
Ved å slå av lyset på dagtid og i rom som ikke brukes,
sparer du inntil 2 % av totalt forbruk.

Nye turer. BOT skal komme med ny turbok. Da vil turer i Mjelde-området være med. En tur som gir deg faFoto: Trude Landstad
belaktig utsikt til Lofoten en fin sommerdag.

Trenger hjelp
til ny turbok
To ganger har turboka
til BOT blitt utsolgt.
Før jul skal en helt ny
utgave være klar.
Hans Trygve Holm 91 53 54 23
hth@an.no

BODØ: At innbyggerne i Bodø liker

15%

15 % av strømforbruket går til elektriske apparater.
Bruk vannkoker, ikke komfyr. Fyll vaskemaskinen. Kutt ut
tørketrommelen. Mange bekker små…

55%

55 % av strømforbruket går til oppvarming.
To grader lavere innetemperatur gir ca 5 % lavere forbruk.
Vurderer du styringssystemer for varme, kan du
søke støtte hos Enova.

å gå på tur er ingen nyhet. Ei heller
at Bodø og Omegn Turistforening
(BOT) kom med turboka «På tur i
Bodø» i 1996
Den ble trykket i hele 7000 eksemplarer, men var utsolgt i løpet
av få år. Nytt opplag kom i 2003.
Det ble utsolgt i 2009.
BOT vurderte da å trykke et tredje opplag, men endte med å starte arbeidet med å lage en helt ny
utgave. Blant annet fordi Skjerstad kommune er innlemmet i
Bodø siden 1996.
Redaksjonskomiteen på fem
ledes av Hanne Olafsen.

Ny bok. Hanne Olafsen leder kvintetten som arbeider med den nye
turboka til BOT.
Foto: Hans Trygve Holm
alle årstider. Alle turene er også
innenfor kommunens grenser.

Trenger hjelp. For å gjøre utgi-

Mer familie. Olafsen er leder av

mer på å få med flest mulig turbeskrivelser, men dropper nok en
del av de faktaartiklene som var i
den første boka.

velsen best mulig etterlyser Olafsen fine bilder fra fine turer folk
har vært på.
– Men det må
naturlig nok være
fra turer som vi
omtaler i den nye
boka, sier hun.
– Og hvilke turer
er det?
– Da kan du sjekke hjemmesiden til
BOT – bot.no. Der
har vi lagt ut en nøyaktig liste
over alle turene vi skal ha med
denne gangen, svarer Olafsen
som også lokker med betaling for
bildene som brukes.
– Vi trenger bilder fra turer i

Barnas Turlag. Også av den grunn
er hun rask med å poengtere at
nyutgivelsen vil ha med flere familievennlige, korte og nære turer
enn forgjengeren.
– Det blir flere
bynære turer, og
flere ettermiddagsturer. De mange
bademulighetene
Hanne Olafsen vi har i Bodø skal vi
også ha med, forteller hun.
– Så det blir en helt ny bok?
– Ja visst, men vi tar selvfølgelig med mange av turene i den
forrige boka. Sidetallet blir nok
omtrent som tidligere. Vi satser

Nyttig bok. Selv kom Olafsen
flyttende til Bodø i 1995. Hun var
tidlig ute med å skaffe seg «På tur
i Bodø».
– Som innflytter har jeg brukt
boka utrolig mye. Den var utrolig
nyttig for å lære seg de mange turmulighetene som er i Bodø.
Mange av mine kolleger sier det
samme.
– Nå når boka er utsolgt er det
derfor på høy tid med en ny utgave. Om noen har lyst til å skrive
tekster fra turer så må de bare
kontakte oss i komiteen via BOTkontoret, reklamerer Hanne Olafsen.
Helt sjef for helt ny turbok.

– Jeg hadde
stor nytte av
turboka da
jeg flyttet hit

