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Nå kan denne regningen bli forbudt

Sperrer veien

Det er DinSide.no som melder
at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i en høring
om endringer i avregningsforskriften foreslår å gjøre forskuddsbetaling av strøm til private kunder forbudt. Det er et
forslag som Forbrukerrådet synes er positivt. – Vi har sett
mange eksempler på at forbru-

BJØRNEFJELL: En utenlandsk
registrert trailer sto i går fast på
E10 ved Skitdalshøgda på
Bjørnefjell, rett før grensen
over til Sverige. – Traileren
sperrer ene kjørefeltet, opplyser operasjonsleder Anne
Karlsen ved Midtre Hålogaland politidistrikt like før klokken 17.00.

kere har tapt pengene, og endt
opp med å betale for samme
strøm to ganger. Det er slett
ikke lett for forbruker å få pengene tilbake når et strømselskap
sliter. Vi er derfor glade for forslaget fra NVE, sier Thomas
Bartholdsen, fagdirektør for
Bolig i Forbrukerrådet til DinSide.

A 17

Jekk i hodet

HARSTAD: En mann fikk en
jekk i hodet under en arbeidsulykke i Harstad i går.
Uhellet skjedde i tretida på
et mekanisk verksted i Harstad. Mannen var bevisstløs
til å begynne med, men våknet til etterhvert. Han ble
kjørt til sykehuset i Harstad,
ifølge politiet.

Kunnskapsparken feirer tre dager til ende:

ÅPNER MED SMELL

VELKOMSTGJENG: Vidar Gunnberg i Studiesenteret (t.v.), Herbjørg Valvåg i Regionrådet, Kristin Strand Iden på biblioteket, Anne Grete Normann i Senter for læring og integrering og daglig leder Rolf Andersen i Kunnskapsparken ved resepsjonen som styres av nybyggets ansikt utad, Lene Jørgensen.

Det begynner med
smell i champagnekorker og fyrverkeri,
og så går det slag i
slag med åpningsarrangementer i Kunnskapsparken på
Finnsnes.
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FINNSNES (Nordlys): Som et
godt gammeldags bryllup skal det
feires tre dager til ende når Kunnskapsparken på Finnsnes offisielt
åpnes torsdag i neste uke.
– Vi har hatt en hektisk periode med å få på plass bord, stoler
og alskens duppeditter. Ennå er

ikke alt på plass, men nå ønsker
vi å markere åpningen av den
nye storstua i Midt-Troms, sier
daglig leder Rolf Andersen.

Stort fyrverkeri
Egentlig var det avtalt at Elisabeth
Aspaker skulle foreta den offisielle
åpningen neste torsdag, men hun
har måttet kansellere etter at hun
ble statsråd i den nye regjeringen. I
stedet kommer stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H), som
samme med inviterte gjester skal
kose seg i auditoriet og Kafé Okazo
som åpner samme dag. Utenfor
skal det smelle i et storstilt fyrverkeri klokka åtte om kvelden.
Næringsseminar
Fredag blir det kick-off konsert i
biblioteket, der elever fra de videregående skolene i regionen busses
inn. I tillegg blir det et stort næringsseminar om regional utvik-
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ling, med blant andre Per Sandberg,
Torbjørn Naimak og Sveinung Eikeland.

Åpent hus
Lørdagen blir det åpnet hus i det
nye bygget, hvor det etter hvert
kommer til å jobbe opp mot 100
mennesker i de tre etasjene. Biblioteket, Newtonrommet og kafeen
dominerer i første etasje, Studiesenteret Finnsnes har hegemoniet i
andre etasje, mens ting som PPT,
Utviklingssenteret, Løkta og Pedagogisk senter er å finne i tredje. Det
blir også lørdagsuniversitet i auditoriet, og på biblioteket blir det
både ansiktsmaling, klovnebesøk, trylleshow, boksigneringer,
forfattermøte og minikonsert.
Møtes på halvveien
Daglig leder Rolf Andersen sier
Kunnskapsparken er blitt slik han
forestilte seg det, og at bygget ikke

KAFE: Her skal det bli mye godt å få når den intenasjonale kafeen åpner
neste torsdag. Fortsatt gjenstår mya arbeid.

minst ser ut til å bli et ettertraktet
møtested for hele fylket.
– Dette er stedet når folk fra
Tromsø og Harstad skal møte hverandre eller ha konferanser. Det blir
kortest vei for alle, og kommer man

med hurtigbåt kan møtet starte halv
ni. Vi har forbausende stor pågang
på dette allerede. For eksempel skal
Universitetssykehuset ha møte her
snart, sier han.

