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Det er ikke lenger bare de nybakte
mødrene som er på trilletur ilag.
Også fedre i permisjon er med. Og for
første gang er trille-sjefen en mann.
NYHETER SIDE 4 OG 5

Slår alarm
om flystripa
Skal selge
mat fra nord
Foto: Rune Grønlie

Med norske råvarer i bagasjen
skal kokkesjef Espen Ramnestedt fra Smak til verdens
største matmesse i Tyskland.
FRI KULTUR SIDE 6 OG 7

Til Afrika
for å hjelpe
Ronja Neleta Eriksen og
Sandra Eriksen (t.h.) reiser til
Zimbabwe for å jobbe dugnad
på et barnehjem.
NYHETER SIDE 10

I frykt for alvorlige
hendelser i framtiden, slår flyplassjef
Per Egil Rygg alarm
om rullebanen i
Bodø. Løse betongrester fra en nedslitt
rullebane kan bli
sugd inn i motorer
eller punktere fly.
– Nytt banedekke må
legges innen 2015,
krever han.
NYHETER SIDE 6 OG 7

– Kultur
virker
Ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen, tror et rikt kulturliv
kan sette ei bygd «på kartet»
i Norge. – Vi har bevist det,
FRI KULTUR SIDE 4
sier han.
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Likestillingspris til Tromsø-universitetet

nyheter

redaksjonen@an.no

Universitetet i Tromsø har fått Kunnskapsdepartementets likestillingspris på 2 millioner kroner.
– Likestillingsarbeidet ved Universitetet i Tromsø framstår som et
prestisjeprosjekt for ledelsen. Kjønnsbalansen anses som en forutsetning for å lykkes. Det er slik det bør være ved ethvert universitet og
høgskole, sa statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland da hun overrakte prisen.
Prisen ble delt ut for femte gang.

Flere pappaer
Nå kommer stadig
flere av de nybakte
pappaene med i både
trillegrupper og åpen
barnehage.
Trude Landstad 48 04 77 73
tl@an.no

BODØ: Med trillesjef og ettbarnspappa Børje Klæboe Eidissen i
spissen setter trillegruppa til Barnas Turlag kursen for lunsj på kafeen Hjerterommet. Både store og
små er godt påkledd og klar for en
marsj fra Rensåsen til Nordland
kultursenter. I dag er de tre fedre
og ti mødre.
Sist høst tok barne-, likestillings- og inkluderingsminister
Audun Lysbakken til orde for offentlig arrangerte pappagrupper
slik at fedre kan møtes og dele erfaringer når de har pappaperm.
Det bifalles ikke av disse fedrene.
– Vi trenger ikke egne pappagrupper, sier trebarnspappa Bjørge Magnussen, – det er bestandig
heldig å
blande.

– Mannfolka
er mer
avslappet.

Trillesjef.

Første
gang han
ble pappa,
for snart 12
Kristina Borge Møller år siden,
tok han ikke pappapermisjon. Nå
er det andre tider. På få år har fedrekvoten økt fra seks til 12 uker,
og mange fedre tar ut mer enn
det. Magnussen merker godt hvor
viktig pappaukene med babyen
er for kontakten dem imellom.
Og nå har altså Barnas Turlag
for første gang fått en mannlig
trillesjef. Det lokker nok flere fedre med i fellesskapet.

Får med flere. – Det er viktig for
en far som har permisjon at det er
flere fedre her, sier Lisbeth Sletten, pedagogisk leder i åpen barnehage på Barnas Hus. Hun anslår at to av ti som kommer dit
med barna sine, er menn.
– En av dem som går her, sa nylig at nå var han lei av å gå på Biltema, ler hun.
Pedagogisk leder Hildur Bergundhaugen i den åpne barnehagen på Mørkved familiesenter
sier at siden starten i 2005 er det
stadig flere fedre som benytter
seg av tilbudet. Det samme gjelder den åpne barnehagen i Rønvik kirke.
– Noen dager kan det være
overvekt av fedre her. Andre

Trillefellesskap. Børje Klæboe Eidissen (t.v.), Ørjan Olafsen med Maria (8 måneder) og Bjørge Magnussen synes ikke de trenger egne pappagrupper.
lag i Bodø og Omegns Turistforening.
ganger er det to av ti. Noen går her
fast, sier pedagogisk leder Toril
Solheim.

Lunsjtreff. For barn som er født
etter 1. juli i fjor, er pappapermisjonen 12 uker. Med økt permisjonstid vokser naturlig nok be-

hovet for fellesskap og aktiviteter.
Børje Klæboe Eidissen forteller at
han nylig arrangerte lunsj med
åtte barn – og foreldre – hjemme
hos seg.

Treningstid. Som en kontrast
forteller

tobarnspappa

Ørjan

Olafsen at da han var i permisjon
med eldstemann brukte han den
ledige tida til trening.
– Jeg plasserte ungen i barneparkeringa på Spenst, og så var jeg
og trente. Det var fint det også. Jeg
hadde nemlig pådratt meg noen
sympatikilo, forklarer han.

Hvordan det er med matchvekta denne gangen, sier han
ikke noe om, men trilleturer i
raskt tempo hjelper i alle fall på.
Kristina Borge Møller, en av
mødrene i trillegjengen, synes at
fedrene bidrar positivt fellesskapet.
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Voldsom hastighet på trefelten
På en time beslagla UP
fire førerkort fra bilførere på trefeltsveien.
Tore John Andreassen 95 15 49 09
tja@an.no

BODØ: Det var onsdag kveld at UP

jaktet på fartssyndere i 60-sonen
på trefeltsveien. Aller raskest var
en mann i 30-årene som ble målt
til 118 km/t i 60-sonen.
– Han står nok i fare for å måtte
sone, sier operatør ved Salten politidistrikt, Vegard Kristiansen.

Men mannen var ikke alene
om å tråkke hardt på gasspedalen.
Politiet stoppet også to unge damer på 20 og 21 år. De kjørte i henholdsvis 90 og 93 km/t.
Den siste som mistet lappen
på stedet var en 21-åring som kjørte i 87 km/t.

– Alle fire er bosatt i Bodø, opplyser Vegard Kristiansen .
Han opplyser at kontrollen
onsdag kom etter at politiet på
kontroller av kjøring på rødt lys,
har observert høy fart på mange.
– Up vil nok ha flere slike kontroller, sier Kristiansen.

triller
Fast gjest. Sunniva Lunde (t.v.) fortalte om hvordan hun fikk hjelp fra Kristin Estensen (t.h.) i Hybelstua
Begge foto: Trude Landstad
og Villa Vekst.

– Villa Vekst
er fristedet
Villa Vekst feiret 30 år
i går. Sunniva Lunde
(22) kan skrive under
på at tilbudet er
viktig.

siste budsjettbehandling.
– Jeg fikk en bratt læringskurve, sa ordfører Ole H. Hjartøy
som sikret Villa Vekst da og som
på festen lovet at
tilbudet skal bestå så lenge han
er ordfører.

Trude Landstad 48 04 77 73

Til sjøs. Deretter kom han med

tl@an.no

BODØ: Villa Vekst er et tilbud til

dem som sliter med den psykiske helsa.
– Det er mitt fristed, sier Sunniva Lunde som har brukt Villa
Vekst i seks år.
Huset i Torggata 16 har 145
faste brukere, pluss 80 som kommer innom av og til. I tillegg
kommer Hybelstua. Det var
gjennom den Sunniva kom i
kontakt med Villa Vekst. Da var
hun 16 år.

De setter pris på trillefellesskapet med både fedre og mødre i Barnas TurFoto: Tom Melby

– Vi damene skal være så flinke til alt, husarbeid for eksempel. Mannfolka er mer avslappet.
n Barnas Turlag arrangerer trilleturer på dagtid for dem som er
hjemme med baby. Neste planlagte tur er 16. februar. I tillegg

blir «på-sparket-turer» annonsert på Facebook-siden.
n Åpen barnehage i Bodø er det i
regi av familiesentrene på Mørkved, Tverlandet og Sentrum,
samt i Rønvik kirke og på 4Hgården.

– Jeg var 16 år og flyttet fra
Meløy for å begynne på videregående skole. Jeg hadde vært i et
miljø med narkotika og hadde
slitt mye med
psykiske problemer, fortalte Sunniva Lunde i går.
– Gjennom Hybelstua og Villa Vekst fikk jeg
hjelp til å fortsette skolen. Uten
det hadde jeg nok havnet i det
gamle miljøet. Nå er jeg ute av
det. I perioder er jeg på Villa
Vekst hver dag, fortalte hun.

Jubileumsfest
for Villa Vekst.

bursdagsgaven. Etter applausen
å dømme falt tur med «Gamle
Salten» for alle brukere i smak.
Villa Vekst ble til som en avdeling under daværende Nordland
psykiatriske sykehus. I starten
var det 30 brukere, og mye av
innholdet var botrening for tidligere pasienter på sykehuset.

Redning. Idag er det et aktivi-

Mer på nett
Les mer på

tetssenter.

Trygt. – På Villa Vekst vet folk
noe om hvordan det er å ha psykiske problemer. Hvis jeg vil, kan
jeg snakke om hvordan jeg har
det. Hvis jeg ikke vil, trenger jeg
det ikke, sier hun.
I går kveld var det dekket festbord til 62 brukere, tidligere og
nåværende ansatte og andregjester, på Folkets Hus.
I 12. time. Villa Vekst har vært
truet av nedskjæringer og nedleggelse flere ganger, også ved

Turgave. Avdelingsleder Elin Nordby mottar bursdagsgaven - tur
for alle med « Gamle Salten» fra ordfører Ole H. Hjartøy til applaus
fra Villa Vekst sitt eget kor.

