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Bot etter krasj
i gangbru
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En bilfører har fått 10.000
kroner i bot etter at han
kjørte inn i gangbrua på
Grønnåsen sist høst.
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Fauske
Miljøkunstner
vil rense havet

Alltid beredt. 331-skvadronens plakett er fin å ha når presseoffiser Hanne Olafsen må fikse antrekket.

Begge foto: Hans Trygve Holm

Nye oppdrag lokker
Hans Trygve Holm 91 53 54 23
hth@an.no

Pliktfølelse. Olafsen er klar på
hvorfor hun har valgt å søke seg ut
i FN-tjeneste.

Gildeskål
Lokker Bodø-folk
til Nordfjorden

Kaptein Hanne
Olafsen retter på
bereten. I mai bytter
hun den ut med den
lyseblå utgaven til FN.
Midtøsten lokker.

Noen små glimt februarsol
skinner inn kontorvinduet til
presseoffiser Hanne Olafsen. Fra
kontorpulten på Bodø hovedflystasjon har hun utsikt rett ut i Saltenfjorden. 33-åringen smiler.
– Jeg stortrives i jobben min.
Jeg får sett hele landsdelen, og
vært med på det mest i inn- og utland. Det er en jobb jeg ser mange
utfordringer i fortsatt, fastslår
hun.
Likevel lander hun i Tel Aviv i
lsrael 11. mai i år. Da venter ett års
tjeneste som FN-observatør i
Midtøsten.
– I verste fall får jeg ikke vite før
da om det blir Israel, Syria eller Libanon jeg skal tjenestegjøre i. Jeg
håper det ikke blir sistnevnte. Da
kan jeg ikke ha resten av familien
med meg. Det kan jeg både i Syria
og Libanon. Det er planen og ønsket.
Familien er mann og Espen på
fire år. De er tatt med på råd og
svart ja.

Tekstilkunstner Anne-Britt
Lovise Sørensen Nygaard,
vever vakre bilder og selger
rengjøringsmetoden som
ikke benytter kjemikalier.
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Eventyrlyst og plikt. Hun trives i jobben i Bodø, kaptein Hanne Olafsen, men hun føler det som en plikt
også å delta i Forsvaret operasjoner i utlandet.
– Det handler ikke om karriere som presseoffiser er det også nyteller lønn. Jeg går vel faktisk ned i tig i jobben å ha førstehånds
lønn ved å dra, smiler hun og fort- kjennskap til hva slike operasjoner egentlig går ut på. Jeg gleder
setter.
meg.
– Faktisk er det så
enkelt som at om ingen stiller opp, så hva
Farlig jobb. I Libada? Det er en grunn til
non er det 14.000
at FN har utplassert
bevæpnede soldaobservatører i urolige
ter som omgir de
deler av verden. Da
ubevæpnede FNmå vi bidra vi som
observatørene. På
kan.
den erobrede GoHanne Olafsen,
Hun tenker seg litt
lan-høyden er det
presseoffiser
om.
uante mengder av
– Vi må også erminer.
kjenne at å jobbe i det norske for– Er det en farlig jobb dette?
svaret kan innebære å delta i inter– At vi ikke får ta med familien
nasjonale operasjoner. Erkjenner til Libanon sier vel sitt. Jeg føler
du ikke det, så kan du kanskje ikke at jeg skal inn i en skuddlinje,
finne noe annet å gjøre. For meg men som nevnt så er det en grunn

– Jeg føler
ikke at jeg
skal inn i en
skuddlinje

til at FN er i Midtøsten. Det er vel
organisasjons lengste misjon
med røtter tilbake til 1948, svarer
Olafsen.
Forberedelsen har pågått
lenge. Tre ukers FN-kurs i Finland
og to uker på Sessvollmoen. Pluss,
pluss. Vaksinasjoner og mer til hører med.
– Vår oppgave er å snakke med
lokalbefolkningen, tilrettelegge
for diverse organisasjoner som
driver hjelpearbeid og annet i området, være kontaktpersoner og
følge med. Det er en mye mer allsidig jobb enn å se i en kikkert og
rapportere om hva vi ser, smiler
Hanne Olafsen.
Som snart bytter ut sin norske
beret, men FIN sin lyseblå.

Siden
2004 har
Nordfjorden fått
14 nye
innbyggere, og
sju til har
meldt sin
ankomst i løpet av året. Nå
tar aksjonsgruppa nye grep
for å tiltrekke seg enda
flere. – 19. februar inviterer
vi utflyttere til Bodø til et
møte der vi vil høre hva
som skal til for at de flytter
tilbake igjen, sier Johan
Martin Pedersen.
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Hamarøy
Diskuterte
veikryss

Det har vært avholdt møte
mellom selskapet NordSalten Utvikling og
ledelsen i Hamarøy
kommune for å drøfte forbedringer av veikrysset på
Ulvsvåg.
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